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Saygıdeğer dostlarım,

Nizip’in ihracatı, üretimi ve istihdamının arttırılması için iş adamlarımızla birlikte durmadan çalışıyoruz. Ülkemizin ihracat 
sıralamasında Gaziantep 5.sırada olup, Nizip ilçemizin de önemli bir payı vardır. Ayrıca, ilçemizden 2016 yılı ihracat sıralamasında 
ilk 1000 firma arasında 4 firmamız bulunmaktadır. Gaziantep Bölge Müdürlüğüne bağlı Nizip Gümrük Müdürlüğü kurulmalıdır. 
Bakanlığımız tarafından ilçemizde Müdürlük açılması ihracat yapan firmalarımız adına önemli bir husustur. Böylece dış ticaret 
müşavirlikleri oluşacak bu da ihracat yapmak isteyen firmalarımızın hem sayısını arttıracak hem de işlemleri kolaylaşmış olacaktır. 
Karkamış Gümrük Kapısı da A sınıfı Ticaret Gümrük kapısına dönüştürülmüş olup, ihracat işlemleri için en yakın mesafe Nizip ilçesidir. 
Sınır ticaretinin düzenlenmesine ilçe odalarının da söz sahibi olması sağlanmalıdır. Böylece ithalata esas teşkil edecek ithalat değer 
limitleri belirlenirken ilçelerin ihtiyaçları da tespit edilmiş ve sınır ticaretinde ilçelerin bölge ticaretine aktif olarak katılımı sağlanmış 
olacaktır.

Odamızın 1400 faal üyesi bulunmakta olup ilçemiz 350-400 milyon dolar civarında ihracat yapmaktadır. Eğer ilçemiz il olsaydı 
Türkiye sıralamasında 81 il arasında ilk 35’in içerisinde olacaktı.  2023 yılı hedeflerimiz arasında Nizip en az 750 milyon dolar ihracat 
yaparak üretim ve istihdama katkı sağlamayı planlamaktayız. Bu konuda Odamız üyelerinin ihracat yapmaları için sık sık yurtdışı iş 
gezileri düzenleyerek ikili iş görüşmeleri, fuar ve fabrika ziyaretleri yapılmaktadır. Şuan 100-110 firmamız ihracat yapmaktadır, bu 
sayıyı daha üst seviyelere taşımanın çabası içerisindeyiz. 

Ayrıca Nizip Ticaret Odası olarak sadece Nizip’in ticaret hayatı ile değil, sosyal ve kültürel olarak da gelişmesi için elimizi her türlü 
taşın altına çekinmeden koyacağımızı belirtmek isterim. 

Yöresel ürünlerimizi taklitlerine karşı koruyabilmek ve haksız rekabete maruz kalmamaları için coğrafi işaret başvurusu yaparak 
tescil ettirmekteyiz. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2011 yılında tescil edilen “Nizip Zeytinyağı”, 2017 yılında ilan edilen 
“Nizip Sabunu”, 2017 yılında ise başvurusu yapılan “Nizip Patlıcanı” ve “Keber (Kapari)” olarak 4 geleneksel ürünümüzü koruma 
altına almaya çalışıyoruz. Böylece firmalarımıza ve ekonomiye 1-Katma Değer Yaratılması, 2-Üretimin Artması, 3-Üretim zincirinde ilk 
üretici olan çiftçiler lehine değer dağılımı sağlaması olarak üç önemli katkı sağlayacaktır. Coğrafi işaretli ürünleri üreten ve pazarlayan 
firmalarımızı tebrik ediyor, emek ve çabalarından dolayı teşekkür ediyorum.

Daha önceden de bahsettiğim gibi Nizip Ticaret Odası olarak 2017 yılını Nizip’te “Yatırım, İhracat ve İstihdam Seferberliği Yılı” ilan 
ettik. Hepimiz ülkemizi düşünerek daha çok çalışmalı daha çok istihdam yaratmalı ve yatırımlarımıza devam etmeliyiz. 

Bugüne kadar bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm yönetim birimlerimize, üyelerimize, paydaşlarımıza, bakanlarımıza, 
milletvekillerimize, bölge protokolümüzü oluşturan tüm kurum/kuruluş, sivil toplum örgütlerimize ve personellerimize şahsım, 
yönetim kurulu üyelerimiz ve meclis üyelerimiz adına teşekkürlerimi sunarım.

Mehmet ÖZYURT
NTO Yönetim Kurulu Başkanı

Başkandan

Hepimiz ülkemizi 
düşünerek 
daha çok çalışmalı 
daha çok istihdam 
yaratmalı ve 
yatırımlarımıza 
devam etmeliyiz. 
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Aralarında Nizip Ticaret Odası (NTO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, 
Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıdık Durmaz, 
Gaziantep Baro Başkanı İskender Kahraman, 
NTO Meclis Üyeleri Hüseyin Yaprak, Mehmet 
Yiğit, Mustafa Polat, Coşkun Güzel, Necip 
Öztürk ve NTO Üyelerinin de bulunduğu heyet 
Batum Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği’ni 
ziyaret etti.

Düzenlenen ziyarette bir açıklama yapan 
Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt ilçemizin ve dolayısıyla 
ülkemizin ihracatına katkı sağlamak amacıyla 
32 kişilik heyet ile Gürcistan’a iş gezisi 
düzenlemekteyiz.” dedi.

Nizip Ticaret Odası’nın çalışmaları ve 
Nizip’te faaliyet gösteren firmalar hakkında 
bilgiler veren Nizip Ticaret Odası Başkanı 
Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Gaziantep’in en büyük ilçesi olan Nizip’ten 
gelmekteyiz. Nizip Ticaret Odası olarak bin 
400 faal üyemize artı değerler katmak için 
hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. İlçemizde 
genel olarak tarım ve tarıma dayalı sanayimiz 
bulunmaktadır. Antep fıstığının merkezi 
olmanın yanı sıra zeytin, zeytinyağı, bakliyat, 
sabun, ofis mobilyaları, basınçlı kaplar üretimi 
ile sektörlerimiz ile öne çıkmaktayız. İlçemizin 
ihracatı yaklaşık olarak 350 milyon dolar 
seviyesindedir. İlçemizi bir il olarak kabul 
edecek olursak Türkiye genelinde 32. Sırada 
yer alacaktık. Müteşebbis ve girişimci bir 
ruha sahibiz, bir yatırımımız bitmeden diğer 
bir yatırımın planını kurma çabasındayız. 
Bugün de ziyaretimizin amacı Gürcistan’da 
neler yapabiliriz, hangi yatırım ve ihracat 
imkânları var bunları yerinde incelemek için 
buradayız. Nizip Ticaret Odası olarak yılda iki 

veya üç defa yurtdışına kalabalık gruplarla iş 
gezisi düzenlemekteyiz. Bundan on yıl önce 
ilçemizin ihracatı 10 milyon dolar seviyesinde 
iken bugün 350 milyon dolara çıkarmayı 
başardık. Bu ziyaret vesilesi ile Gürcistan’da 
da güzel işler yapacağımızı ümit ediyorum. 
Bizleri bugün burada güzel bir misafirperverlik 
ile karşıladığınızdan dolayı şahsım ve 
Nizip Ticaret Odası adına Batum Muavin 
Başkonsolosumuz Reşit Sağkol ve Ticaret 
Ataşemiz Mikail Develioğlu’na çok teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu.

Batum Ticaret Ataşesi Mikail Develioğlu ise 
konuşmasında öncelikle ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek Nizip Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt’a ve 
heyetine teşekkür etti.

Batum Gürcistan’ın Ajara özerk bölgesinde 
bulunduğunu, Türk firmalarının Gürcistan 
pazarına dâhil olmasının büyük önem arz 
ettiğini belirten Ticaret Ataşesi Develioğlu 

Gürcistan pazarındaki önemli noktalara 
değinerek heyete bilgilendirmeler yaptı.

Yapılan görüşmeler sonrasında Nizip 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt tarafından Batum Muavin 
Başkonsolosu Reşit Sağkol ve Ticaret Ataşesi 
Mikail Develioğlu’na ziyaret anısına plaket ve 
Nizip Zeytinyağı ve Nizip Sabunu’nun coğrafi 
işaretini takdim etti.

•  Nizip Ticaret Odası (NTO) heyeti Gürcistan yurtdışı iş gezisi kapsamında Batum’da resmi ziyaretlere bulundu.

Nizip Ticaret Odası Heyeti Gürcistan Batum’da 
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Aralarında Nizip Ticaret Odası (NTO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, 
Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıdık Durmaz, 
Gaziantep Baro Başkanı İskender Kahraman, 
NTO Meclis Üyeleri Hüseyin Yaprak, Mehmet 
Yiğit, Mustafa Polat, Coşkun Güzel, Necip 
Öztürk ve NTO Üyelerinin de bulunduğu heyet 
Ajara Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Ajara Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Tamaz Shavadze ve Gürcistan 
Ekonomi Bakan Yardımcısı Konstantine 
Megrelishvili tarafından karşılanan heyet 
Ajara Ticaret ve Sanayi Odası toplantı 
salonunda ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
Ajara Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Tamaz Shavadze “Gaziantep’i daha 
önce ziyaret etmiştim inşallah bu toplantı 
vesilesi ile siz değerli işadamlarımız ile daha 
yakın ilişkilerimiz olacaktır.” dedi.

Bu tür ziyaretlerin iki ülke arasındaki 
ilişkilerin daha da güçlendireceğini belirten 
Ajara Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Shavadze sözlerini şu şekilde sürdürdü; “ 
Öncelikle toplantı öncesi Sayın Mehmet Özyurt 
başkanımla görüştük ve iki odayı kardeş 
oda yapmak istiyoruz. Gürcistan’da güzel iş 
imkânları bulunmaktadır, zaten hâlihazırda 
Türk iş adamlarımız bölgemizde yatırım ve 
ticaret yapmaktadırlar. Bu nedenle iki ülke 
arasındaki ilişkiler artarak devam etmektedir. 
Ülkelerimiz arasında çok sayıda ticaret 
anlaşması bulunmaktadır ve bu anlaşmalar 
diğer ülkelere örnek olacak düzeydedir. Bu 
güzel ilişkilerin içerisinde Nizip’li iş adamlarını 
da görmek bizi sevindirecektir. Bir şeyi 
özellikle belirtmek istiyorum bizim odamızı 
sizin odanız gibi görün her konuda size 
yardımcı olmaya hazırız. Bizim diğer ülkelerle 
ticaret anlaşmalarımızdan dolayı Türk 
işadamları ve Gürcistan işadamları birleşerek 
başka ülkelere ortak yatırım da yapabilirler. 
Gürcistan’a ve Odamıza hoş geldiniz inşallah 
bu görüşmelerimizin faydalı olacağına 
inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Gürcistan Ekonomi Bakan Yardımcısı 
Konstantine Megrelishvili ise konuşmasında 
öncelikle ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
ifade ederek Nizip Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt’a ve heyetine 
teşekkür etti.

Türkiye ve Gürcistan ilişkilerinin son 
dönemlerde bir ivme kazandığını belirten 
Gürcistan Ekonomi Bakan Yardımcısı 
Megrelishvili sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“ Ülkemizde önemli bir ticaret ve yatırım 
potansiyeli bulunmaktadır. Sizlerde 
sektörlerinize göre ülkemizde rahatlıkla 
yatırım ve ticaret yapabilirsiniz. Toplantı 
içerisinde sizlere yapacağım sunumda 
ülkemizdeki tüm ekonomik ve yatırım verilerini 

daha detaylı bir şekilde anlatacağım.” dedi.
Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin 

stratejik düzeyde olduğunu ifade eden 
Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt, “Türkiye 2007 yılından 
beri Gürcistan’ın en büyük ticaret ortağı 
durumundadır.” dedi.

Gürcistan’a en çok doğrudan yatırım 
yapan ülkeler arasında da Türkiye ilk 
sıralarda geldiğini belirten NTO Başkanı 
Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü: “İki ülke 
arasında 31 Mayıs 2011 tarihinde imzalanan 
ve 10 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe giren 
bir protokol uyarınca, iki ülke vatandaşları 
birbirlerinin ülkelerine sadece kimlik belgeleri 
ile seyahat edebilmektedirler. Gürcistan’da 
sermayesi 1 milyon Dolar’ın üstünde 27 Türk 
firması bulunmaktadır. Ayrıca, ülkede KOBİ 
niteliğinde yaklaşık 500 Türk şirketi faaliyet 
göstermektedir. Firmalarımız 20.000 kişiye 
istihdam sağlamakta olup ülkemizde 2015 
Aralık ayı itibariyle Gürcistan sermayesine 
sahip 254 şirket faaliyet göstermektedir. Bu 
ticaret ortaklığı da bizleri mutlu etmektedir. 
Bizlerde karşılıklı yatırımlara büyük önem 
vermekteyiz. Bugünkü programımızda 
Gürcistan ile daha fazla iş yapabilmenin 

yollarını istişare edeceğiz. İş birliklerimizi 
sadece ihracat-ithalat boyutuyla sınırlamak 
istemiyor, yatırım konusunda da Nizipli 
iş adamları olarak Gürcistan’a yatırımlar 
yapmak ve ülkelerimiz arasındaki yatırımların 
artmasını istiyoruz. Gaziantep ve Nizip 
tarımdan sanayiye her alanda yatırım 
yapılabilecek bir kent. Bu nedenle iki ülke 
arasındaki tarım ve sanayiye dayalı ihracatın 
artmasına yönelik çalışmalarda bölgemizin 
de önemli bir rol oynayacağı kanısındayım. 
Sizleri de Odamıza davet ve misafir etmekten 
büyük bir şeref duyacağımızı belirterek bugün 
odamız heyetine göstermiş olduğu ilgiden 
dolayı Gürcistan Ekonomi Bakan Yardımcısı 
Konstantine Megrelishvili, Ajara Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamaz 
Shavadze ve üyelerine teşekkür eder, sizleri 
en derin sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” dedi.

Yapılan görüşmeler sonrasında Nizip 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt tarafından Gürcistan Ekonomi 
Bakan Yardımcısı Konstantine Megrelishvili, 
Ajara Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Tamaz Shavadze’ye ziyaret anısına 
plaket, Nizip Zeytinyağı ve Nizip Sabunu’nun 
coğrafi işaretini hediye etti.

NTO Gürcistan Heyeti Ajara Ticaret ve Sanayi Odası’nda
•  Nizip Ticaret Odası (NTO) Gürcistan heyeti resmi ziyaretleri kapsamında Ajara Ticaret ve Sanayi 

Odası’nı ziyaret etti.
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Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, 
Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıdık Durmaz, Gaziantep Baro Başkanı 
İskender Kahraman, NTO Meclis Üyeleri Hüseyin Yaprak, Mehmet 
Yiğit, Mustafa Polat, Coşkun Güzel, Necip Öztürk ve NTO Üyelerinin de 
bulunduğu heyet Gürcistan’ın başkenti Tiflis’de gerçekleştirilen Agro 
Expo Food Drink Tech Fuarı’nda incelemelerde bulundu. 

Tiflis şehrinde 17. defa düzenlenen gelişim ve dinamikleri ile 
köklü ve tanınmış bir organizasyon haline gelen Agro Expo Food Drink 
Tech Fuarı’nı ziyaret ettiklerini belirten Nizip Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, “Üyelerimiz, Kafkasya Piyasası 
üzerinde bulunan Agro, Gıda ve İçecek Ürünleri, Paketleme ve İşleme 
Ekipmanlarını yerinde görme şansı elde ediyorlar.” dedi.

İhracatı artırma noktasında uluslararası fuarların önemli olduğunu 
ve kendilerinin de Nizipli işadamları olarak bu yönde çalışmalar 
yaptıklarını vurgulayan Özyurt, “İhracatımızı artırmak ve ürünlerimizi 
dünyaya taşımak amacıyla, global ölçekte önem arz eden yenilikleri 
ve teknoloji fuarlarını yakından takip ederek, sektörün gelişime katkı 
sunacak ürünleri Gaziantep ve Nizipli sanayicilerimizin hizmetine 
kazandırmak istiyoruz. Yeni hedef pazarlar açısından bakıldığında 
da önemli bir etkinlik olan fuarlar, firmalara yeni ihracat kapıları 
açılmasına olanak sağlıyor. Bu nedenle heyet halinde geldiğimiz bu 
fuarda Gürcistan’da ve Kafkas bölgesindeki iş ve yatırım fırsatlarını 
belirlemek ve keşfetmek için temaslarda bulunuyoruz. Türkiye’nin 
2023 vizyonunu yakalanabilmesi için firmalarımız ile birlikte 
uluslararası fuarlara ziyaret etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı 
İbrahim Çağlar’ın, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmesinden 
dolayı derin üzüntü içerisinde olduğunu belirtti.

Güne acı bir haber ile uyandıklarını belirten NTO Başkanı Özyurt 
şöyle devam etti: “Değerli bir dost, güzel insan İbrahim Çağlar 
kardeşimi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Ekonomimizin 
ve ticari hayatın gelişimine büyük katkıları bulunan ve toplumun 
sevgisini kazanmış olan çalışkan bir işadamıydı. Genç yaşında 
başladığı ticari hayatta çalışkanlığı, yenilikçiliği, vizyonerliği 
ile büyük başarılara imza atmış, sivil toplum kuruluşlarında 
üstlendiği görevlerle toplumumuz için önemli bir rol model 
olmuştur. Ülkemiz iş dünyası tarafından çok sevilen, çok kıymetli 
üretken bir evladını çok genç yaşta kaybetmiştir. Hayatı boyunca 
ülkemize yaptığı bu katkılar hiçbir zaman unutulmayacaktır. 
Kendisini rahmetle anıyor, ailesine sabır, sevenlerine, İTO üyeleri 
ve çalışanları başta olmak üzere, Türk iş dünyamıza başsağlığı 
diliyorum. Mekânı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

•  Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt 
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Çağlar için başsağlığı 
mesajı yayımlandı.

NTO Uluslararası Fuarları 
Ziyaret Etmeye Devam Ediyor

NTO Başkanı Özyurt 
“Ülkemiz Kıymetli 
Bir Evladını Genç 
Yaşta Kaybetti”

Nizip Ticaret Odası (NTO) heyeti, Gürcistan’ın 
Başkenti Tiflis’de düzenlenen Agro Expo Food 
Drink Tech Fuarını ziyaret etti.
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Ortak meclis toplantısında bir Konuşma 
Yapan Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt, “Kardeş Odamız 
Menemen Ticaret Odası ile Ortak Meclis 
Toplantısı için bir araya geldiğimiz bu 
organizasyondan dolayı duyduğumuz 
memnuniyeti dile getirmek istiyorum.” dedi.

Nizip’in ekonomisi ve Nizip Ticaret Odası 
olarak yapmış oldukları çalışmalardan 
bahsetmek istediğini belirten NTO Başkanı 
Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Nizip 
nüfusu 2016 yılında 139.300 kişi olup 
Suriyeli misafirlerimiz ile birlikte 200.000 
nüfusa ulaşmaktadır. Ayrıca ilçemiz 
nüfusu sürekli göç nedeniyle artmaktadır. 
Nizip doğu ve batı arasında bir köprü ve 
süspansiyon görevi görmektedir. Genel 
itibariyle ilçemizin ekonomisi tarım ve 
tarıma dayalı sanayi ve ticareti üzerine 
gelişme göstermektedir. Nizip’te geniş 
alanda ziraatı yapılan Antep fıstığı, zeytin, 
buğday, arpa ve bağcılık faaliyetleri ilçeyi 
ekonomik yönden canlı tutmaktadır. Bunun 
yanında sabun, ofis mobilyaları, makine, 
tanker ve kazan imalatı, motorlu taşıt oto 
galerilerinde önemli sektörlerimizdendir. 
İlçemizde, 3 kısımdan oluşan ve 616 
işyerini bünyesinde bulunduran modern 
küçük sanayi sitesi de mevcuttur. İlçemizde 
4.408 adet ticarethane de bulunmaktadır. 
Odamız, 1962 yılında kurulmuş olup 
günümüze kadar hizmet kalitesinden ödün 
vermeden ve sürekli ilerlemeyi ilke edinerek 
faaliyet göstermektedir. Yaklaşık 1350 aktif 
üyesiyle ve 12 Meslek grubuyla ilçemizde 
bulunan her sektörün kalkınmasına yönelik 
çalışmalar yapmaktayız. Kardeş Odamız 
Menemen Ticaret Odası işbirliği ile Ortak 
Meclis Toplantısı yapmamıza olanak sağlayan 
Menemen Kaymakamı Sayın Gülihsan Yiğit’e, 
Menemen Ticaret Odası Meclis Başkanı Sayın 
Ali Azgın’a, Meclis üyelerine, Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Yılmaz Güral’a ve Yönetim 
Kurulu üyelerine, Genel Sekreter Sayın Gönül 
Orun ‘a ve teşekkür ediyor, sizleri şahsım, 
Nizip Ticaret Odası ve Nizipliler adına, sevgi 
ve saygıyla selamlıyorum.” şeklinde konuştu.

Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Yılmaz Güral ise “Biz egenin incisi 
İzmir, İzmir’in kalbi Menemen’den gelen 
kardeş odayız. Sizlerle beraber olmaktan, 
bizlere gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı 
şahsım makamım ve menemen ticaret odası 
meclisi ve yönetimi adına çok teşekkür 
ediyorum. Menemen Ticaret Odası olarak 
bizlerde bazı faaliyetler yürütmekteyiz. Biz 
sizlerin burada ne kadar güzel işler yaptığınızı 
gördük. 2002 yılından itibaren Sayın Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı olmasıyla beraber odalarda 
ne kadar büyük bir değişiklik olduğunu 
hepimiz görüyoruz. Bir konuyu anlatmak 
istiyorum en başta herkes bir defa sorar bu 
odalar ne iş yapar ? Bu odalar o kadar çok 
iş yapar ki; çocuğun okumasından çocuğun 
iş edindirmesinden akreditasyondan ve 
coğrafi işaretlerden ve buna benzer bir sürü 
iş yapar. Bizlerde cezaevinden tahliyesine az 
kalan kişilere tahliye olduktan sonra iş bulma 
imkânı zor olduğu için 60 kişiye girişimcilik 
eğitimi verdik. Biz bu hükümlü arkadaşları 
takip ettik ve yaklaşık 24 kişi kendi işini 
kurdu. Menemen Halk Eğitim Merkezi ile 
işbirliği yaparak inşaat işçilerine yönelik 
eğitimler düzenledik ve yaklaşık 3 bin kişiye 

meslek eğitimi 2 bin kişiye hijyen eğitimi ve 
60 kişiye emlak komisyonculuğu eğitimleri 
verdik. Ben bir kardeş oda olarak Nizip Ticaret 
Odası yöneticilerine göstermiş olduğu ilgi 
alakadan samimiyetten ötürü tekrar teşekkür 
ediyorum.” dedi.

İzmir’den Nizip’e selam ve dostluk 
getirdiklerini belirten Menemen Kaymakamı 
Gülihsan Yiğit sözlerini şu şekilde sürdürdü; “ 
Bu selam ve dostluluğun çok büyük karşılığını 
Nizip Ticaret Odası’nda görmekteyiz. 
İnşallah bu dostluğumuz kalıcı olur ve 
ticari birlikteliklere karlı işlere devşirilir. 
Menemen Nizip’e çok benziyor, ancak doğası 
bakımından biraz farklılıkları bulunmaktadır. 
Siz değerli işadamlarını Menemen’de 
iş yapmaya davet ediyoruz. Ancak ben 
buraya gelirken bazı endişeler yaşıyordum. 
Güneyimizdeki acılı günler ve milletlerimizin 
hallaç pamuğu gibi savrulduğu bu ortamda 
biz sürekli Gaziantep’in ve Şanlıurfa’nın bu 
konuda çok etkilendiğini düşünürken, ne 
Gaziantep’te nede Şanlıurfa’da böyle bir 
durum görmedik ve bu bizi çok mutlu etti. 
Hatta aldığımız bilgilere göre kente gelen 
muhacirlerin ilçemizin, ilimizin ve ülkemizin 
ekonomisine katkıda bulunduğunu öğrendik. 
Avrupalı ülkeler göçmenleri bir külfet olarak 
kabul ederken biz kapılarımızı açtık, biz onlara 
bakmayı bir görev olarak kabul ettik ve onlarla 
ekmeklerimi paylaştık. Millet olarak büyük bir 
milletiz inşallah bunun mükâfatını hem bu 
dünyada hem de öbür dünyada göreceğiz. 
Ben misafirperverliğinizden dolayı herkese 
çok teşekkür eder saygılarımı sunarım.” dedi.

Konuşmaların ardından Menemen Ticaret 
Odası üyeleri ve Nizip Ticaret Odası üyeleri iki 
şehir arasındaki ticari ve yatırım imkânlarını 
değerlendirdi.

Düzenlenen toplantıya Nizip Ticaret 
Odası Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu, 
Menemen Ticaret Odası Başkanı Ali Azgın, 
Nizip ve Menemen Ticaret Odası yönetim 
kurulu ve meclis üyeleri de katıldı.

Kardeş Odalardan Ortak Meclis Toplantısı
•  Menemen Ticaret Odası ve Nizip Ticaret Odası ortak meclis toplantısı düzenledi.
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•  Nizip Ticaret Odası tarafından eğitim 
yardımları kapsamında geleneksel hale 
getirilen ilköğretim öğrencilerine yönelik 
temsili ayakkabı dağıtım töreni düzenlendi.

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Ticaret 
Odası Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu, Nizip 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt, Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz 
Gündeş, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve 
Meclis üyelerinin de katıldığı temsili tören Nizip 
Belediyesi İlkokulu’nda gerçekleşti.

Nizip Ticaret Odası olarak sosyal sorumluluk 
projeleri kapsamında her yıl olduğu gibi bu yılda 
öğrencilere 2200 çift ayakkabı yardımı yapmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Nizip Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt “ 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız bu 
yardımları yaparken ihtiyaç sahipleri tamamen Milli 
Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlemektedir.” dedi. 

Nizip Ticaret Odası sadece verilen listelere 
göre ayakkabıların okullara dağıtımını yaptığını 
vurgulayan NTO Başkanı Özyurt şunları ifade etti;  
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Nizip Ticaret 
Odası’nın eğitim yardımları kapsamında her yıl 
geleneksel hale getirdiği İlköğretim ve Ortaokul 
öğrencilerine yönelik ayakkabı yardımını kendi 
ellerimizle yapıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan 
evlatlarımızı ve ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimizi 
sevindirmek, başarılarına destek olmak amacıyla 
Nizip Ticaret Odası ve Nizip İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü işbirliğinde böyle bir güzel çalışma 

içerisinde bulunuyoruz. Bu faaliyetlerin bir yardım 
gibi değil, öğrencilerin başarını arttıracak bir 
motivasyon olarak görülmelidir. Öğrencilerimizin, 
ailelerine ülkemize ve topluma faydalı birer fert 
olması en büyük temennimizdir. Bu nedenle 
Nizip Ticaret Odası’nın eğitime yapmış olduğu 
destekler her yıl farklı alanlarda yapılmaktadır. Bu 
konuda bizlerden desteğini esirgemeyen Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’ne, Nizip İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’ne ve öğrencilerimizi yetiştiren 
değerli öğretmenlerimize şahsım, Nizip Ticaret 
Odası Yöneticileri adına çok teşekkür ediyorum.” 
ifadelerini kullandı. 

Öncelikle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

ve Nizip Ticaret Odası üyelerine çok teşekkür 
ettiklerini belirten Nizip Kaymakamı Kemal Şahin 
ise sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Özellikle maddi 
durumu iyi olmayan öğrencilerimize yönelik hem 
ayakkabı hem de kıyafet desteği veriyorsunuz, 
böyle anlamlı bir düşünce içerisinde olmanız eğitim 
açısından mutluluk vericidir. Ancak asıl teşekkürü 
eğitim camiasına vermiş olduğunuz genel destekler 
için ediyoruz. Her ne kadar ilçemize yeni de 
gelsek de Nizip insanının, Nizip Ticaret Odası’nın 
ve işadamlarının eğitime vermiş olduğu desteği 
öğrendim. İnşallah bundan sonra sizler ile birlikte 
eğitime yapacağımız katkıyı arttırarak devam 
edeceğiz.” şeklinde konuştu. 

NTO’dan Öğrencilere 2200 Çift Ayakkabı Yardımı

Geçtiğimiz yıllarda yapılan protokol ile Nizip 
Ticaret Odası ile kardeş oda olan Menemen 
Ticaret Odası çeşitli temaslarda bulunmak üzere 
Nizip’e gelerek Nizip Ticaret Odası ile birlikte 
Nizip Kaymakamı Kemal Şahin’i ziyaret etti.

Menemen Kaymakamı Gülihsan Yiğit, 
Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Yılmaz Güral, Menemen Ticaret Odası Meclis 
Başkanı Ali Azgın, Nizip Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Meclis Başkanı 
Mustafa Doktoroğlu, Nizip ve Menemen Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu, Meclis ve Danışma Kurulu 
Üyeleri ile birlikte ilk olarak Nizip Kaymakamı 
Kemal Şahin ziyaret edildi.

Yapılan ziyarette bir açıklama yapan 
Menemen Kaymakamı Gülihsan Yiğit güzel bir 
misafirperverlikle karşılandıklarını belirterek “Bu 
misafirperverlik zaten Gaziantep’in kültüründen 
gelmektedir.” dedi.

Gaziantep’in kültürüne yabancı olmadığını 
belirten Menemen Kaymakamı Yiğit “ Ben zaten 
Malatya’lıyım, geçmiş yıllardan belli Gaziantep’i 
bilirim. göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı 
Nizip Ticaret Odası başkanlarına ve yöneticilerine 
çok teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ise “İş 
adamları sürekli yan yana geliyor birbirlerinin 
tecrübelerinden istifade ediyor ama böyle planlı 

programlı heyet ile ziyaret etmek her iki taraf 
içinde çok güzel bir çalışma oldu. Ben her iki 
odayı da tebrik ediyor kardeş odamız Menemen 
heyetine Nizip’e hoş geldiniz diyorum.” dedi.

Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Yılmaz Güral ise  “Sayın kaymakamım 
bizim Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin bir 
önerisi var ancak biz Mehmet Özyurt başkanımız 
ile çok önceden belli aynı platformda çalışıyoruz. 
“Birlikte rahmet, ayrılıkta azap var.” sloganıyla 
birlikte hareket ediyoruz. Bizler Türkiye 

genelinde bulunan 365 oda borsa ile her zaman 
dayanışma ve kardeşlik içerisindeyiz. Gerek 
kültürel zenginliklerimizi birbirimize taşımak 
gerek bilgi alışverişi yapmak ve bununla beraber 
ülkemizin zor dönemde geçtiği bu günlerde 
saflarımızı sık tutmaya çalışıyoruz.” Şeklinde 
konuştu.

Karşılıklı fikir alışverişlerinin yapıldığı 
ziyaret Menemen Ticaret Odası heyetinin Nizip 
Kaymakamı Kemal Şahin’e yapmış olduğu 
hediye takdimi ile son buldu.

Kardeş Oda Menemen’den Nizip Kaymakamı 
Kemal Şahin’e Ziyaret



9Nizip Ticaret Odası / Aralık 2017

Nizip Belediyesi, Nizip Ticaret Odası, Nizip Ticaret Borsası ve Ak 
Parti Nizip İlçe Başkanlığı ile birlikte, yeni kabinede görev alan, Adalet 
Bakanı Sayın Abdulhamit Gül ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba’ya makamlarında hayırlı olsun ziyareti 
gerçekleştirerek, yeni görevlerinin Ülkemize ve Milletimize hayırlı 
olmasını dilediler.

Gül ve Fakıbaba ise Nizip’e her zaman gösterdiği bu ilgiden dolayı 
teşekkür ettiklerini söyleyerek, “Heyette bulunanlara da bizleri bu 
mutlu günümüzde yalnız bırakmadıkları için bir kez daha teşekkür 
ediyoruz” şeklinde konuştular.

Gerçekleşen ziyarete Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Giresun 
Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi 
Akdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Latif 
Karadağ, Gaziantep 22.ve 23.dönem Milletvekili Mehmet Sarı, Ak Parti 
Nizip İlçe Başkanı Fatih Uzunaslan, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa 
Doktoroğlu, Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Sarı,Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zekeriya 
Özgen, Nizip Ticaret Borsası Meclis Üyesi Ahmet Polat ve Nizip Ticaret 
Borsası Meclis Üyesi Ahmet Kılıç katıldı.

Nizip Heyetinden Abdulhamit Gül ve 
Ahmet Eşref Fakıbaba’ya Ziyaret

•  Nizip heyeti Abdulhamit Gül ve Ahmet Eşref Fakıbaba’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

•  Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, 
Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu ve Nizip Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu, Meclis ve Danışma Kurulu Üyeleri ile birlikte 
Nizip Kaymakamlığı görevine atanan Kemal Şahin’e hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu.

Nizip Ticaret Odası heyetini karşılayarak yapılan ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, “İlçemizde bulunan 
kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları yapacağımız çalışmalar ve 
faaliyetler için bizim için çok önemli.” dedi.

Geçmiş dönemde yapılan çalışmaları destekleyerek çalışacaklarını 
ifade eden Nizip Kaymakamı Şahin sözlerini şu şekilde sürdürdü“ Yapılan 
çalışmaların dışında benim hedefim sizlerle birlikte yeni hizmetlere vesile 
olmaktır. Geldiğim şehirde organize sanayi alanında birçok çalışmalar yaptık. 
Siz sanayici ve işadamları içinde yatırımları arttırmak açısından organize sanayi 
bölgelerinin önem arz ettiğinin farkındayız. Bu konuda bir şeyler yapabilmek 
bizlere mutluluk verecektir. Şunu görüyoruz ki Nizip ilçesinin tarihten gelen 
bir potansiyeli bulunmakta olup konum olarak da diğer şehirlere göre birçok 
avantajı bulunmaktadır. En önemli avantajlarında biri de Nizip halkıdır. 
İnşallah hep birlikte güzel çalışmalara imza atarız.” şeklinde konuştu. 

Nizip Ticaret Odası olarak ilçenin ve ülkenin kalkınması adına ellerini her 
türlü taşın altına koymaya hazır olduklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt, “Sayın kaymakamımız ile inşallah şehrimiz ve ülkemiz 
açısından güzel bir çalışma dönemi geçiririz.” dedi. 

Nizip Ticaret Odası’nın 1350 aktif üyesine hizmet verdiğine dikkat çeken 
NTO başkanı Özyurt şunları ifade etti, “ Yakın zamanda Odamız seçimlerini 
de gerçekleştireceğiz. Seçimlerimizin Odamız camiasına hayırlı olmasını 

diliyorum. Nizip tarım ve sanayisi ile gelişen bir ilçedir ve aynı zamanda da 
üretim çeşitliği ile de ön plana çıkmaktadır. Nizip insanı bir yatırımı yaparken 
diğer yatırımın da planını yapmaktadır. İlçemiz böyle bir müteşebbis yapıya 
sahiptir. Dolayısıyla ilçemiz Gaziantep’e yakın olmasına rağmen Türkiye 
ortalamasının üzerinde büyümektedir. Nizip organize sanayimizin birinci 
bölümünü tamamlamış bulunmaktayız. Ek organize sanayimizin de hizmete 
başlaması için de çalışmalarımızı sürdürmekteyiz ancak o bölgede bulunan 
kuruyan dereler ile ilgili bir takım sıkıntılar yaşamaktayız. Sizinle birlikte bu 
sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum. Ben bu vesile ile şahsım ve Nizip Ticaret 
Odası adına Sayın Kaymakamımız Kemal Şahin’e yeni görevinde başarılar 
diliyorum.”dedi.

NTO’dan Nizip Kaymakamı Kemal Şahin’e 
Hayırlı Olsun Ziyareti
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Gaziantep Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıda Türkiye’nin 
sivil toplumunu temsil eden; Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi 
Türkiye kanadı olan; TÜRK-İŞ, TESK, MEMUR-SEN, HAK-İŞ, TZOB, TİSK, 
Türkiye KAMU-SEN ve TOBB adına açıklama yapıldı. 

Düzenlenen toplantıya Nizip Ticaret Odası’nı temsilen NTO Meclis 
Başkanı Mustafa Doktoroğlu ve NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt katıldı.

Sivil Toplum Kuruluşları adına Açıklamayı Gaziantep Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu okudu. 

Bildiride şu ifadelere yer verildi: Tarihimizin en zor günlerinden 
biri olan 15 Temmuz’un yıldönümüne giriyoruz. İki hafta boyunca, 
farklı etkinliklerle, hazırladığımız afişlerle ülkemizin tamamında 
15 Temmuz ruhunu canlı tutacağız. 15 Temmuz’u unutmayacağız, 
unutturmayacağız.

15 Temmuz’un 
Türkiye için bir milat olduğuna inanıyoruz. 

Çünkü bu alçak, darbenin ötesinde bir işgal girişimiydi.  15 
Temmuz, İstiklal Harbinden bu yana ülkemizin karşılaştığı en büyük 
tehlikeydi. O gece Fetullahçı terör örgütü, “devleti” ele geçirmeye, 
milleti tahakküm altına almaya kalkıştı.   Darbe girişiminin asıl amacı; 
ülkemizi tarihimizde görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş 
kavgası başlatmak, Türkiye’yi iç savaş ortamına sokmaktı. Darbe 
teşebbüsünün nihai amacı; Türkiye Cumhuriyetini bir daha ayağa 
kalkamayacak duruma düşürmekti.

Allah’a şükürler olsun Milletimiz, cesareti ve 
feraseti ile bu belayı, bu fitneyi durdurdu. 

Milletimiz demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden bu 
saldırı karşısında dik durdu, canı pahasına değerlerini savundu. Bu 
masadaki kuruluşlarının tamamı da, ilk andan itibaren, devletimizin 
ve milletimizin yanında yer aldı. Darbe girişimine karşı net tavır 
gösterdiler. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gazi Meclisimiz, 
Başbakanımız, siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız 

ve medyamızın kararlı duruşuyla bir destan yazdık. Haince planlanmış 
darbe girişimini savuşturan milletimizin önünde saygıyla eğiliyoruz.

15 Temmuz’da Türkiye en zor demokrasi 
sınavını büyük başarıyla vermiştir.

Demokrasimizin, hiçbir kaba kuvvete teslim olmayacak kadar 
güçlü olduğunu herkese gösterdik. Milletimiz darbeye karşı durarak 
şunu açık şekilde ilan etmiştir. “Türkiye Cumhuriyeti devletini Milletin 
iradesi dışındaki hiçbir güç yönetemez.” Bu, dünyaya örnek olacak bir 
tavırdır. Elbette bunun için büyük bir bedel ödedik. Darbe girişimine 
karşı verdiğimiz bu mücadelede, 250 vatandaşımız şehit edildi. 2301 
vatandaşımız gazi oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. 
Gazilerimizi şükranla anıyoruz. 

Milletimiz onları daima minnetle ve rahmetle anacaktır. Dünyada 
çok az millet, demokrasisi için bu bedeli ödeyebilir. Siyasi görüşü 
fark etmeksizin Türkiye’nin geleceğine sahip çıkan 15 Temmuz ruhu 
demokrasinin sigortasıdır.

Bir daha böyle hain girişimlerin yaşanmaması için FETÖ ile 
mücadele her alanda etkin ve kararlı şekilde sürdürülmelidir. Yargı 
kurumları, darbecilere ve onların destekçilerine hak ettikleri en ağır 
cezayı vermeli, milletimizin vicdanını rahatlatmalıdır. En az 15 Temmuz 
kadar, darbe girişiminden sonrası da, ülkemiz açısından zorlu bir süreç 
oldu.

STK’lardan Ortak Açıklama “Gücümüz 
Milli İrade, Hedef Büyük Türkiye”

•  Gaziantep’te, Sivil Toplum Kuruluşları tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde 
ortak açıklama yapıldı.
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Darbe girişimi sonrası toplumumuz büyük bir travma yaşadı. 
FETÖ, yalan haberlerle yurt dışında ülkemiz aleyhine karalama 
kampanyaları yürüttü. Ekonomimiz de bu saldırıdan olumsuz 
etkilendi. Allah’a şükür, birlik ve beraberliğimiz sayesinde bunların 
hepsini de kısa sürede atlattık.

Hükümetimizin bizlerle istişare içinde aldığı önlem ve yaptığı 
reformlarla hızla toparlandık. Daha darbe girişiminin üzerinden bir 
yıl geçmeden ekonomide yüzde 5’lik büyümeyi yakaladık. İstihdam 
rekorları kırdık. Bu yılın ilk altı ayında tam 1 milyon 200 bin insanımıza 
yeni istihdam sağladık. İhracatımızı rekor düzeyde arttırmaya 
başladık. Yabancı yatırımcıların güvenini yeniden kazandık.

Çok açık ifade ediyoruz ki Türkiye, dünyanın en 
zor stres testinden başarı ile çıkmıştır.

Emin olun bizim son bir yılda yaşadıklarımızı başka bir ülke 
yaşasaydı bir daha ayağa kalkamazdı. Ama biz dimdik ayaktayız.   Böyle 
bir coğrafyada, en zor koşullar altında hiç kimsenin yapamayacağını 
yaptık. Ama rehavete kapılmayacağız. Yapacak daha çok işimiz, 
büyük hedeflerimiz var.

15 Temmuz sonrası toparlanma sürecini 
tamamladık. 

Şimdi yeni bir atılım sürecini başlatmamız gerekiyor. Ayağımızdaki 
prangayı çözdük, şimdi koşma zamanı. Büyümede, istihdamda, 
ihracatta yeni rekorlar kırmalıyız. Vatandaşlarımızın refah seviyesini 
daha da arttırmalı, demokratik kazanımlarımızı güçlendirerek daha 
ileriye taşımalıyız. Bütün bunlar için ortak akılla ve istişare içinde, 
yeni bir reform süreci başlatmalıyız.

Buradan yurt dışındaki dostlarımıza da 
sesleniyoruz.

Aldığı yaraları saran milletimiz, bu büyük demokrasi sınavının 
birinci yılında bütün dostlarını yanında görmeyi arzulamaktadır. 
Dostlarımızı iftira kampanyalarına değil, gerçeklere kulak vermeye, 
buna göre tavır almaya davet ediyoruz.  FETÖ ile mücadelede dost 
ve müttefik devletlerin de ciddi desteklerini bekliyoruz. Kaynağı 
ne olursa olsun darbe ve terör bir insanlık suçudur. Ancak birlikte 
çalışırsak daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz.

Bizler ülkemiz ve milletimiz için şimdi daha 
büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye’yi büyük 

hedeflerine taşıyacağız. 
Üzerine basarak bir kez daha ifade ediyoruz: Türkiye’nin sivil 

toplumu olarak 15 Temmuz’u asla unutmayacağız, unutturmayacağız. 
Ülkemizin geleceğini inşa ederken yaşadıklarımızdan aldığımız dersler 
bize ışık olacak. Biz bu ülkenin geleceğinden umutluyuz. Gücümüz 
milli irade, hedefimiz büyük Türkiye.

Hepinizi saygıyla selamlıyoruz.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Nizip Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, “Nizip Ticaret Odası olarak Ekonomi 
Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin 
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’’ kapsamında zeytin ve zeytinyağlı 
zabun sektöründe faaliyet gösteren firmalara yönelik proje hazırlamayı 
planlamaktayız.” dedi. 

Nizip Ticaret Odası’nın zeytinyağı ve sabun sektörüne yönelik yapmış 
olduğu faaliyetler hakkında bilgi veren NTO Başkanı Özyurt sözlerini şu 
şekilde sürdürdü: “Şirketlerin uluslar arası pazarlarda rekabet gücünü 
artırmaya yönelik eğitim, danışmanlık giderlerinin desteklenmesi zeytin 
ve zeytinyağlı sabun sektöründe faaliyet gösteren firmaların ihracat 
yapma kapasitelerinin geliştirilmesi, potansiyel ihracatçıların ortaya 
çıkarılması, firmaların hedef pazarlara yönlendirilmesi, bu firmaların 
düzenli ihracat yapmalarının sağlanması amacıyla zeytinyağı ve sabun 
sektörüne yönelik Menemen Ticaret Odası işbirliği ile UR-GE projesi 
yapılacak. Sabun üretimi yaşanan gelişmeler neticesinde geçmişte 
Nizip’in en önde gelen sektörleri arasına girmeyi başarmıştır. Geçmişte 
130 üyemiz tarafından üretimin yapılırken, gereken önemin verilmemesi 
nedeniyle yakın zamanda sektör kriz içerisine girmiş ve günümüzde 
maalesef bu sayı 31’e düşmüştür. Sektörde ortalama %64’lük bir 
küçümsenmeyecek bir gerileme yaşanmıştır. Bu nedenle sektörlerimizi 
tekrar canlandırmak adına böyle bir proje yapmak için çalışmalara 
başladık. Projede yer almak isteyen firmalarımızla birlikte çalışmaktan 
memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz. Bilgilendirme toplantısına 
katılımınızdan dolayı teşekkürlerimizi sunar, hepinizi şahsım ve Nizip 
Ticaret Odası’na saygı ve sevgi ile selamlarım.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Funda Suran ve Nurhan Turan Keeler 
tarafından UR-GE projesinin içeriği hakkında katılımcılara detaylı bilgiler 
verildi.

Soruların cevaplanması ile son bulan toplantıya, Nizip Ticaret Odası 
zeytinyağı ve sabun sektöründen firmalar katıldı.

NTO Zeytin ve Zeytinyağlı 
Sabun Sektörüne 

UR-GE Projesi Yapacak

Zeytin ve zeytinyağlı sabun sektörüne yönelik UR-GE projesi bilgilendirme 
toplantısı Nizip Ticaret Odası meclis toplantı salonunda düzenlendi.
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•  Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği ve Güneydoğu Anadolu 
İhracatçılar Birliği’nin organizasyonuyla 
Nizip Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde Dış 
Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlendi.

Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını 
yapan Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt, Bu seminerin 
ihracat yapacak firmalarımızın yol haritalarını 
belirlemeleri için çok önemli olduğunu belirtmek 
isterim.” dedi.

Nizip Ticaret Odası’nın 2017 yılını Nizip’te 
yatırım, ihracat ve istihdam seferberliği yılı ilan 
ettiklerini belirten NTO Başkanı Mehmet Özyurt 
sözlerini şu şekilde sürdürdü; “ Nizip artık 
Gaziantep gümrük bölge Müdürlüğü’ne bağlı bir 
Gümrük Müdürlüğü’nü hak ettiğini düşünüyorum. 
Önümüzdeki günlerde Karkamış gümrük 
kapısının açılışını bakanlarımızın katılımlarıyla 
yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam 
etmekte ve Nizip’e gümrük müdürlüğü kurulana 
kadar çalışmalarımız devam edecek. Bu 
gelişmeler kapsamında Nizip’in 2023 yılı ihracat 
hedefini 500 milyon dolardan 750 milyon dolara 
revize ettik.  Şuan ki ihracatımız ile Nizip il 
olsaydı Türkiye il sıralamasında 30. sırada yer 
alacaktık. Milli istihdam seferberliği kapsamında 
üyelerimize katkı sağlamak amacıyla seminerler 
düzenliyoruz. Yeni girişimcilerin istihdam 
yaratması ve kendi işlerini kurmalarını 
sağlamak amacıyla yürüttüğümüz girişimcilik 
eğitimlerimizde hedefimizi gerçekleştirdik ve 
beş yıl içerisinde bin 100 girişimciye kurs verdik. 
Ayrıca, Odamızda DEİK Temsilciliği ve dış ticaret 
ekibi bulunmakta olup, ihracatçılarımıza sürekli 
destek vermektedirler. İlçemizde 2011 yılında 
35 firmamız ihracat yapıyor iken 2016 yılında bu 
sayı 90 firma olmuştur.  Nizip Ticaret Odası olarak 
ihracata destek vermek amacıyla düzenlediğimiz 
KOSGEB destekli yurtdışı iş gezilerimiz 
kapsamında 13 ülkeye toplam 340 firma ile 
katıldık. İhracatçı firma sayımızı her yıl artırmayı 
hedefliyoruz. Bu seminerin gerçekleşmesinde 
katkı sağlayan TOBB Başkanımız Sayın Rıfat 
Hisarcıklıoğlu ve TOBB temsilcilerine öncelikle 
teşekkürlerimizi sunuyorum. Seminerimizde 
değerli sunumlarıyla katkı sağlayan Güneydoğu 
Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Abdulkadir 
Çıkmaz, Ekonomi Bakanlığı ve Türk Eximbank 
uzmanlarına da ayrıca teşekkür ediyorum.” 
ifadelerini kullandı.

İhracatçılar birliği olarak bu tür seminerleri 
her zaman desteklediklerini belirten Güneydoğu 
Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Abdulkadir 
Çıkmaz sözlerini şu şekilde sürdürdü; “ 

Bu seminerimiz bu yıl ilk defa bir ilçede 
yapılmaktadır. Seminerin düzenlenmesinde 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
Bakanlığımızın ihracat destekleri ile ilgili aldığı 
çok önemli kararlar var ve destek üst limitlerinde 
çok önemli artışlar yapıldı. İhracat yapan 
firmalarımız bu desteklerden en üst düzeyde 
faydalanmalarını istiyoruz. Türkiye artık ihracatla 
kalkınmak zorundadır. Çünkü ülkemizin üzerine 
oynanan kirli oyunları hepimiz görüyoruz. Hiçbir 
zaman karamsarlığa düşmeden bu oynanan kirli 
oyunları üreterek ihracat yaparak atlatacağımızı 
düşünüyorum. Ülkemizde tatil günleri çok fazla 
bizim gibi gelişen ülkelerin yüz seksen gün tatil 
yapmasını yadırgıyorum.  Bu durum ihracatçımıza 
firmalarımıza olumsuz yansımaktadır. Biz 
çalışmayıp güçlü olmasaydık, kalkınmasaydık 
geçmişte olduğu gibi bu günlerde de ekonomik 
olarak zor günler geçirecektik.” şeklinde 
konuştu.

Konuşmaların ardından Ekonomi Bakanlığı 
İhracat Genel Müdürlüğü, İhracatı Geliştirme 
Uzmanı Ahmet Küçükaslan tarafından Dahilde 
ve Hariçte İşleme Rejimleri, Ekonomi Bakanlığı 
İhracat Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı 
Halise Büşra Ünsal tarafından İhracatta Sağlanan 
Devlet Yardımları, Türk Ürünlerinin Yurtdışında 
Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi 
ve TURQUALITY’ nin Desteklenmesi ile Yurt Dışı 
Birim Marka ve Tasarım Destekleri, Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, 
Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, 
Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi ve Türk 
EXIMBANK Gaziantep Müdürlüğü Uzmanı İsa 
Ersan Sönmez tarafından İhracat Kredi Sigorta 

ve Garanti Programları hakkında katılımcılara 
birer sunum yapıldı.

Soruların cevaplanması ile son bulan 
seminere TOBB Dış Ticaret Uzmanı Merve 
Ece Algül, Nizip Ticaret Odası meclis üyeleri, 
muhasebeciler, sanayici ve işadamları ve çok 
sayıda firma temsilcisi de katıldı.

NTO’da İhracat Destekleri ve 
Markalaşma Anlatılacak

NTO Başkanı Mehmet Özyurt seminere 
yüksek katılım beklediklerini ve firmaların 
gelecekle ilgili yol haritası çizmelerinde 
seminerin önemli rol oynayacağını ifade ederek, 
“Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin 
organizasyonunda Ekonomi Bakanlığı ve 
Türk Eximbank uzmanlarının katılımıyla Nizip 
Ticaret Odasında düzenlenecek olan Dış 
Ticaret Bilgilendirme Seminerinde “ihracat 
destekleri, dış pazara giriş ve markalaşma 
konuları masaya yatırılarak önemli bilgiler 
verilecektir. Seminerler kapsamında Dahili ve 
Harici İşleme Rejimleri, İhracatta Sağlanan 
Devlet Yardımları, Yurt Dışında Gerçekleştirilen 
Fuar Katılımlarının Desteklenmesi, Türk 
Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk 
Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALİTY’nin 
desteklenmesi ile Yurt Dışı Birim Marka ve 
Tasarım Destekleri, Uluslararası Rekabetçiliğin 
Gerçekleştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar 
Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, Pazara Giriş 
Belgelerinin Desteklenmesi hususları konunun 
uzmanları tarafından ihracatçı ve üretici 
firmalarımıza anlatılacaktır. Katılımın yüksek 
olmasını bekliyoruz” dedi.

Nizip’te birçok alanda önemli gelişmeler 
yaşandığına da dikkat çeken NTO Başkanı 
Mehmet Özyurt, ilçe genelinde üretilen tarımsal 
ve sanayi ürünlerinin ihracatının sağlanmasıyla 
gerek ilçe ekonomisine gerekse ülke 
ekonomisine önemli katma değerler sağlandığını 
kaydetti. 

Nizip’e has yöresel ürünlerin de yurt 
dışında tanıtılmasıyla ilgili önemli ilkleri 
gerçekleştirdiklerini belirten Özyurt, Dış Ticaret 
Bilgilendirme Seminerinin firmalar için önemli 
olduğunu da belirtti. 

Seminer Nizip Ticaret Odasında konunun 
uzmanlarının da katılımıyla 12 Ekim 2017 
perşembe günü saat 09:00’da başlayacak.

Nizip’e Gümrük Müdürlüğü Kurulması İçin Çalışıyoruz
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1962 yılında kurulan Nizip Ticaret Odası’nın günümüze kadar hizmet 
kalitesinden ödün vermeden ve sürekli ilerlemeyi ilke edinerek faaliyet 
gösterdiğini belirten Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt: “Yaklaşık 1300 aktif üyesi ve 12 meslek grubuyla 
ilçemizde bulunan her sektörün kalkınmasına yönelik çalışmalar 
yapmaktadır.” dedi.

NTO Yönetim Kurulu Başkanı Özyurt, zorları başaran Nizip ilçesinin 
her alanda Türkiye’ye örnek olmaya devam ettiğini belirtti.

Dezavantajları avantaja çevirmeyi bilen Nizip’in ihracatta da aynı 
şekilde yoluna devam ettiğini vurgulayan Özyurt, “Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde bulunan ilçemiz hem bölgemize hem de ülkemize örnek bir 
şehirdir. Çalışmak, araştırmak ve üretmek kentimizin genlerine işlemiştir. 
Bu nedenle işadamlarımız yeni pazarlara açılıp hem ürünlerini pazarlıyor 
hem de şehrin tanıtımına katkı sağlıyor. Şehrin haritadaki yerini gören 
yabancı işadamları önce duraksa da Nizipli işadamlarının sayesinde 
kentin güvenli bir şehir olduğunu biliyorlar. Bu yönüyle hem ticaret hem 
de fahri turizm elçisi görevini yapan işadamlarımızı tebrik ediyorum.”dedi.

Nizipli işadamlarının da rol modeli olan Gaziantep iş âleminin her 
anlamda lider olduğunu vurgulayan Özyurt, böylesine zor bir zamanda 
bile fedakârlık ederek ülkesinin ve şehrin kalkınmasına katkı sağlayan iş 
dünyasının takdire şayan olduğunu ifade etti.

Cesur ve Kararlı Girişimcilerin 
Yetişmesine Katkı Sağladık

Ülkenin ekonomisine katkı sağlamak ve istihdamı arttırmak 
amacıyla her yıl olduğu gibi 2017 yılında da Nizip Ticaret Odası tarafından 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri vermeye devam edildiğini vurgulayan 
NTO Başkanı Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Küreselleşen dünyada 
rekabet ortamına ayak uyduracak cesur ve kararlı girişimcilerin yetişmesi 
gerekmektedir.  Bu gerekliliğin farkında olan Odamız girişimcilik 
eğitimleri düzenleyerek ilçemizin ve ülkemizin önemli insan kaynaklarını 
uzmanlarıyla, girişimcileriyle ve yetenekleriyle tanıştırmaktadır. Ülkemizin 
2023 hedeflerine emin adamlarla ilerken mevcut girişimci sayımızı birkaç 
katına arttırmamız gerekmektedir. Odamızda bu kapsamda bugüne 
kadar toplam 770 kişiye Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri vermiş olup 
hedefimiz bu sayıyı yılsonuna kadar 1200 kişiye ulaştırmaktır.” şeklinde 
konuştu.

TOBB Akreditasyon Süreci’nde 
Büyük Bir Başarı Gösterdik

Nizip Ticaret Odası’nın TOBB tarafından yürütülen Akreditasyon 
çalışmalarında büyük bir başarı gösterdiğini belirten NTO Başkanı Özyurt 
su ifadelere yer verdi: “08.03.2012 tarihinde gerçekleşen denetim 
sonrasında Akreditasyon Belgesine almaya hak kazanmıştır. 01.0.2015 
tarihinde yapılan denetim sonucunda ise Akreditasyon Belgemiz A 

Seviye olmuştur. TOBB, Akreditasyon Sistemi ile Odalar arasında kalite 
bilincinin yerleştirilmesi, Oda sisteminin iş dünyası nezdinde saygınlığının 
artırılması, hizmet kalitesinin iyileştirilmesi amaçlamaktadır. Ülkemizde 
reel sektörün asli temsil mekanizması olan oda-borsaların hizmet kalitesi 
ve kurumsal kapasitesinin Avrupa ülkelerindeki emsallerinin seviyelerine 
çıkarılmasını amaçlayan Akreditasyon Sisteminin işler hale getirilmesi 
amacıyla Oda Yönetimi ve personeli gayretle çalışmalarına devam 
edecektir.” dedi.

Odamız Kurumsallaşarak Üyelerinin Yurtdışına 
Açılmalarını Sağladı

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından Destekli “Kurumsal Kimliğimizle 
Yeniden Doğuyoruz” Projesi kapsamında Nizip Ticaret Odası Yöneticileri 
ve Personellerine “Neden Stratejik Planlama?, Kurumsal Kimlik Nedir?, 
Neden Gereklidir?, Kurumsal Kimlik Oluşumunda Dikkate Edilmesi 
Gereken Yönler, Ekip Çalışması, Zor İnsanlarla Çalışma, Toplantı Yönetimi 
ve Zaman Yönetimi, PEST Analizi, SWOT Analizi ve Matris Çalışması 
(GZFT)”konularında eğitimler verilmiştir. Ayrıca odamızın kurumsal kimlik 
kitapçığı da oluşturulmuştur.

Odamız 2012 yılından itibaren çeşitli ülkelere yurtdışı iş seyahatleri 
düzenlemeye başlamıştır. Bu kapsamda 2012 yılında Şanghay/Çin’e, 
2013 yılında Moskova/Rusya ve İtalya’ya, 2014 yılında St.Petersburg 
Rusya ve İran Tahran-Kerman-Rafsanjan-Sirjan’a, 2015 yılında Münih 
Almanya, Zürih İsviçre, Viyana Avusturya ve Prag Çek Cumhuriyeti’ne, 
2016 yılında İngiltere, Malezya ve Singapur’a 2017 yılında ise Almaya 
Dusseldorf’a yönelik yurt dışı iş seyahati gerçekleştirmiş bulunmaktadır.

İlçenin Öne Çıkan Ürünlerini Tanıtmak İçin Çeşitli 
Projeler Yürüttük 

Nizip Ticaret Odası, geçmişten günümüze kadar gerek coğrafi gerekse 
ekonomik konumuyla Güneydoğu’nun gözdesi olan Nizip’te, Zeytin ve 
Zeytinyağı sektörünün Ulusal ve Uluslararası platformda tanınırlığının 
artması için bir dizi çalışma başlattı.

NTO olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek amacıyla 
asırlardır zihinlerde yer edinen Nizip yağlık zeytinlerinden elde edilen 
“Nizip Zeytinyağı”nı korumak, hak ettiği yere getirmek, belirli kalite 
standartlarında üretimini ve piyasaya sunumu sağlamak amacıyla 
Türk Patent Enstitüsü’ne “Nizip Zeytinyağı Coğrafi İşareti”ni almak için 
başvuruda bulunulmuştur. Bu kapsamda 2009 yılından bu yana yapılan 
çalışmaların sonuçlanarak Nizip Zeytinyağının coğrafi işaretinin alınarak 
03 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

İpekyolu Kalkınma Ajansı 2015 yılı GAP Organik Tarım Değer Zinciri 
Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan 
En Doğalından Nizip Organik Zeytini Projesi ile Organik tarım değer 
zincirinin geliştirilmesi, organik tarım sektöründe ilgili aktörler arasında 
sürdürülebilir nitelikte bölgesel ve ulusal işbirliklerinin güçlendirilmesi 
olmuştur.

Nizip Zeytinyağı Sektör Analizi Projemiz ile Zeytinyağı sektöründe 
bulunan 30 firma analiz edilerek sektörümüzü baştan sona her detayı 
ile analiz yapılmıştır. Projemiz ile firmalarımıza ve birçok kurumumuza 
ziyaretler gerçekleştirildi ve sektörün mevcut durumu ile kalkınması için 
gerekli yol haritası belirlenmiştir.

İlçemizin geçmişte en önde gelen sektörü olan Nizip sabununu 
tekrar ön plana çıkarmak için İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından 
destekli “Tarihi Kentimizin Tarihi Ürünü Nizip Sabunu” adlı projemiz 
kapsamında öncelikle doğal “Nizip Sabunu”nun özellikleri belirlenmiş 
ve coğrafi işaretini almak için “Nizip Sabunu” logosu ile birlikte Türk 
Patent Enstitüsü’ne başvuru yapılmıştır. Nizip sabununun analizi yapmak 
amacıyla odamız binası bünyesinde sabun analiz laboratuarı kurulmuştur. 
Bu sayede coğrafi işaret alındıktan sonra tüketicinin korunması amacıyla 
analiz çalışmaları odamızda yapılacaktır. Böylelikle ilçemize artı bir 
değer daha katmış olacağız. Projemizle birlikte sabun sektörünün uzun 
vadede gelişmesiyle birlikte, ilçemize bu sektörde yapılacak yatırımlar 
ile istihdam imkânlarını arttırıp, halkın yaşam koşulları iyileştirerek, 
ekonomik iklimin canlanması amaçlanmıştır.

NTO Başkanı Özyurt 
“Nizip Örnek Bir İlçe Olmaya Devam Ediyor”
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Nizip Ticaret Odası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından 26 
Eylül 2017 Salı günü yapılan Akreditasyon belge yenileme denetimini 
Yönetim Kurulu ve personelinin özverili çalışmaları sonucunda başarıyla 
geçti. 

Nizip Ticaret Odası’nın üyelerine sunduğu hizmet kalitesini artırmak 
amacıyla Akreditasyon çalışmalarına devam ettiğini belirten NTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, “Akreditasyon Sistemi ile Odalar arasında 
kalite bilincinin yerleştirilmesi, Oda sisteminin iş dünyası nezdinde 
saygınlığının artırılması ve hizmet kalitemizin sürekli iyileştirilmesi 
amaçlanmaktadır.” dedi.

NTO Başkanı Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü, “Ülkemizde reel 
sektörün asli temsil mekanizması olan oda/borsaların hizmet kalitesi ve 
kurumsal kapasitesinin Avrupa ülkelerindeki emsallerinin seviyelerine 
çıkarılmasını amaçlayan Akreditasyon Sisteminin işler hale getirilmesi 
amacıyla Nizip Ticaret Odası Yönetimi ve personeli gayretli çalışmaları 
sonucu Akreditasyon belge yenileme denetimini başarıyla geçmiştir. 
Ekip arkadaşlarımız ile birlikte göreve geldiğimiz yıllarda koyduğumuz 
beş yıldızlı Akredite Oda hedefine 2012 yılında ulaşarak Nizip’te bir ilki 
gerçekleştirdik. Bu belgenin sürdürülebilir olmasını sağlamak için Yönetim 
Kurulumuz, Meclisimiz ve personelimiz büyük bir emek vermiştir. Tüm 
Yönetim Kurulu üyelerimize, Meclis üyelerimize, tüm personellerimize 
ve üyelerimize teşekkür ederim. Üyelerimize beş yıldızlı hizmet vermeyi 
ilke edinen Odamız kalite çizgisini yükselterek çalışmalarını davam 
edecektir.” ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen denetime Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akreditasyon 
Denetçisi olarak Türk Loydu Endüstri ve Belgelendirme Bölümü Sistem 
Belgelendirme Birimi Baş Denetçi Haluk Ali Güneş katıldı.

Odamızı temsilen ise NTO Üst Yönetim Akreditasyon Sorumlusu 
ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Polat, NTO Meclis 
ve Akreditasyon Kurulu Üyesi Hüseyin Yaprak, NTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yardımcısı Abdulkadir Akkuş, NTO Yönetim Kurulu Üyeleri M.Ali 
Karabacak, Osman Alpaslan ve Ersin Özdemir de katıldı. 

Nizip Ticaret Odası üyelerinin ve çalışanlarının gelişimine katkı 
sağlamak amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Gaziantep SMMM Odası Nizip Temsilciliği ve Nizip 
Ticaret Odası işbirliği ile Nizip Ticaret Odası Meclis toplantı salonunda Ön 
Muhasebe eğitimleri düzenlendi.

Düzenlenen eğitimin açılış konuşmasını yapan Gaziantep SMMM 
Odası Nizip Temsilcisi Necati Kılıç, “Ara eleman değil, her zaman aranan 
eleman olunması gerektiğini” belirtti. 

Gün geçtikçe muhasebeci mesleğinin zorlaştığına değinen Necati 
Kılıç sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu konuda bizlere daha çok çalışmak 
daha fazla eğitim almak ve daha çok teknolojiyi takip etmek düşüyor. Her 
zaman normal elaman bulmak mümkün ancak kalifiye eleman bulmak 
zor. Bu nedenle her zaman kendinizi yenilemeniz ve i geliştirmeniz 
gerekiyor. Bu eğitim düzenlenmesinde emeği geçen Gaziantep Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mehmet Nabioğlu’na Nizip 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu’na ve tüm eğitimci arkadaşlarıma teşekkür 
eder saygılar sunarım.”

Sürekli değişen mevzuatlar karşısında eğitimlerin düzenlenmesi 
gerektiğini belirten Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odası Başkanı Mehmet Nabioğlu şunları ifade etti: “2000 yılından 
itibaren e-devlet sistemine geçilmesinin ardından mevzuatlar sürekli 
değişmektedir. Bu nedenle yeni çıkan mevzuatları bertaraf etmenin 
tek yolu eğitimlerin düzenlenmesidir. Muhasebe camiası Türkiye 
ekonomisine yön veren bir ailedir. Eğitim sürecinizi tamamladıktan sonra 
iş hayatına atıldığınızda sizleri zorlu bir süreç karşılayacaktır. Bu zorlu 
süreci en kolay atlatmanın yolu öğrenmekten geçmektedir. Öğrenirken 
inişli çıkışlı yollarda mutlaka olacaktır ancak hedefinizden hiçbir 
zaman vazgeçmemeniz gerekir. Unutmayalım ki kaybettiğimizde değil 
vazgeçtiğimizde yeniliriz. Bizler her zaman sizlere yardımcı olmak için 
varız ve buradayız. Bu ve buna benzer eğitimlerimizi düzenlemeye devam 
edeceğiz. Eğitimlerimiz düzenlenmesinde bizlere her zaman destek olan 
Nizip Ticaret Odası’na, Nizip Temsilcimiz Necati Kılıç’a ve yöneticilerine 
teşekkür ediyoruz”. şeklinde konuştu. 

Düzenlenen eğitimler iki gün boyunca Nizip Ticaret Odası’nda devam 
edecek.

Nizip Ticaret Odası Kalite Çizgisini 
Yükseltmeye Devam Edecek

NTO’da Ön Muhasebe Eğitimleri 
Düzenlendi
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Yapılan ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Nizip Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt, “Nizip Kaymakamı Kemal Şahin’e 
yapmış olduğu iade-i ziyaretinden dolayı 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Nizip’in ihracatı, üretimi ve 
istihdamının arttırılması için çalıştıklarını 
belirten NTO Başkanı Özyurt şunları 
ifade etti: “ İnşallah bundan önce 
olduğu gibi bundan sonrada sayın 
kaymakamımızın görüş ve önerileri 
doğrultusunda şehrimizi her türlü 
konuda bir adım daha ileriye taşımak için 
işbirliği içerisinde çalışacağız. Odamızın 
1400 faal üyesi bulunmakta olup ilçemiz 
350-400 milyon dolar civarında ihracat 
yapmaktadır. Eğer ilçemiz il olsaydı 
Türkiye sıralamasında 81 il arasında ilk 
35’in içerisinde olacaktı.  Bundan dolayı 
Nizip’te bir Gümrük Müdürlüğü kurulması 
ve yanında gümrük müşavirliklerinin 
oluşturulması, ihracat yapmak isteyen 
ve yapamayan firmalarımız için de 
bir teşvik oluşturulması için güçlü bir 
şekilde kamuoyu oluşturmalıyız. 2023 
yılı hedeflerimiz arasında Nizip en 
az 750 milyon dolar ihracat yaparak 
üretim ve istihdama katkı sağlamayı 
planlamaktayız. Bu konuda Odamız 
üyelerinin ihracat yapmaları için sık sık 

yurtdışı iş gezileri düzenleyerek ikili iş 
görüşmeleri, fuar ve fabrika ziyaretleri 
yaptırmaktadır. Şuan 100-110 firmamız 
ihracat yapmaktadır, bu sayıyı daha üst 
seviyelere taşımanın çabası içerisindeyiz. 
Nizip Ticaret Odası olarak sadece Nizip’in 
ticaret hayatı ile değil, sosyal ve kültürel 
olarak da gelişmesi için elimizi her türlü 
taşın altına çekinmeden koyacağımızı 
belirtmek isterim. Sayın Kaymakamımız 
ile şehrimiz ve ülkemizin huzuru refahı ve 
ekonomik olarak kalkınması açısından 
güzel bir çalışma dönemi geçiririz.” dedi. 

Nizip’i beklediğinden daha çok iyi 
gördüğünü ifade eden Nizip Kaymakamı 
Kemal Şahin sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: “ Nizip’i hem ticareti, hem 
sanayisi, hem de insanı bakımında son 
derece iyi bir durumda gördüm. Tabi ki 
bunlar Nizip’in sanayici ve işadamlarının 
özverili çalışmaları sonucu ortaya çıkan 
güzel gelişmelerdir. İnşallah hep beraber 
daha iyi işlere imza atabilirsek benim 
açımdan daha da memnuniyet verici 
olacaktır. Organize sanayi bölgemizde 
üç fabrikamızı ziyaret ettim. İnşallah 
fırsat buldukça diğer sanayicilerimize 
de ziyaret edeceğim. İlçemizde bulunan 
kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları 
yapacağımız çalışmalar ve faaliyetler 
bizim için çok önemli. Temennimiz o ki bu 
diyaloglar Nizip’e önemli hizmetler olarak 
geri dönecek. Bizler işadamlarımızın 
her zaman yanınızdayız üzerimize ne 
görev düşerse sizlere her zaman destek 
vermeye hazırız.” şeklinde konuştu.

 Yapılan ziyarete Nizip Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 
Mahmut Polat, Abdulkadir Akkuş, Nizip 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis 
Üyeleri de katıldı.

Nizip’in 2023 Yılı İhracat Hedefi 
750 Milyon Dolar

•  Nizip Kaymakamı Kemal Şahin Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt, Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu ve Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve 
Meclis Üyeleri’ni ziyaret etti.
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 Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Nizip gişelerinde kendisini bekleyen 
çok sayıda vatandaş tarafından yoğun bir sevgi gösterisiyle karşılanan 
Gül, daha sonra oluşan uzun araç konvoyları eşliğinde Cuma namazını 
kılmak üzere Hatice Kübra Camisi’ne geçti.

 Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Nizip Hükümet Konağı, Nizip 
Belediyesi ve Adalet Sarayı’nı ziyaret ettikten sonra Nizip Ticaret 
Borsasına ziyarette bulundu.

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt ve 

Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu tarafından karşılanan Adalet 
Bakanı Abdulhamit Gül’e, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya,Gaziantep 
Milletvekili Mehmet Erdoğan,Nizip Belediye Bşk.Hacı Fevzi Akdoğan ve 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Bşk.Yrd.Latif Karadağ ,Daire Amirleri 
ve STK temsilcileri de eşlik etti.

NTB Konferans Salonunda Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri 
ve mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelen Gül, burada da Nizip 
için yapılacak olan hizmetleri anlatarak Muhtarların sorun,öneri ve 
taleplerini dinledi.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Nizip Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, “Üyelerimizin Oda web sitemizden 
daha iyi bir şekilde faydalanabilmesi için kullanıcı deneyimine 
odaklanan, yeni trendleri bünyesinde barındıran ve teknolojik alt yapısı 
güçlü bir tasarım oluşturduk.”dedi.

Nizip Ticaret Odası olarak dünyadaki trendleri takip etmek, 
teknolojik ve dijital yenilikleri kurumun bünyesine kazandırmak için 

sürekli çalıştıklarını ifade eden NTO Başkanı Özyurt sözlerini şu şekilde 
sürdürdü; Bundan sonra da bu gibi yenilikleri üyelerimizin hizmetine 
sunmaya devam edeceğiz. Nizip Ticaret Odası üyelerine daha kaliteli 
hizmet vermek, teknolojinin getirdiği yenilik ve imkânları üyelerimize 
en etkin şekilde faydalandırmak amacıyla web sitemizin arayüzünü 
yenileyerek akıllı telefonlar üzerinde çalışan bir mobil uygulamaları 
da geliştirdik. Hazırlanan bu uygulama ile artık Nizip Ticaret Odası’nın 
faaliyetlerine, hizmetlerine ve güncel gelişmeleri içeren duyurulara 
daha kolay erişim imkânı sağlanmaktadır. Nizip Ticaret Odası mobil 
uygulamasının IOS ve Android versiyonlarını cep telefonuna indiren 
herkes, duyurulara, toplantılara, haber ve etkinliklere hızlı ve kolay bir 
şekilde erişebilecektir. Ayrıca mobil uygulamasındaki anlık bildirimler 
sayesinde artık üyelerimizle daha etkili iletişim sağlanacaktır. Nizip 
Ticaret Odası Mobil uygulamasını hemen kullanmaya başlamak için 
Google Android Market, Apple AppStore’dan ücretsiz indirebilirsiniz.” 
şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı İlçemizi ziyaret etti

NTO Web Sitesi Yeni Arayüzü ve 
Mobil Uygulamaları Yayında 

•  Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e gelen Adalet Bakanı  Abdulhamit Gül ve 
beraberindeki heyet  ilçemizi ziyaret etti.

•  Nizip Ticaret Odası teknolojik gelişmeler doğrultusunda yenilediği web sitesi ve mobil 
uygulaması ile tüm üye ve ziyaretçilerine yüksek standartlarda hizmet sunmaya devam 
ediyor.
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Saat 14:00’da Mesleki Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü toplantı salonunda başlayan 
konferansa Nizip Madeni Sanatkarlar Odası 
Başkanı Hüseyin Kök, Nizip Mesleki Eğitim 
Merkezi Müdürü İlknur Kılıçparlar, öğretmenler 
ve öğrenci de katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan 
Nizip Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü İlknur 
Kılıçparlar, “Bizleri kırmayarak kariyer 
toplantımıza konuşmacı olarak gelen Sayın Nizip 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt’a çok teşekkür ederim. Bu toplantıları 
düzenlememizdeki amacımız okulda verdiğimiz 
eğitimin yanı sıra ahilik kültürünü öğrencilerimize 
aşılamak ve bu bilinci kazandırmaktır. Bunların 
yanı sıra öğlecilerimize salon kültürünü dinleme 
ve soru sorma şekillerini de en güzel şekilde 
öğretmektir.” şeklinde konuştu.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Nizip 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Özyurt iş hayatındaki birikimini ve tecrübelerini 
öğrencilere aktardı. 

İş hayatına küçük yaşta babasının yanında 
şehirleri ziyaret ederek başladığını belirten NTO 
Başkanı Özyurt, iş hayatında çalışmanın ve 
dürüstlüğün önemine vurgu yaptı.  

Tecrübelerini anlatırken, “Ben babamla 
birlikte iş seyahatlerine giderken arabamız 
olmadığı için taksi dolmuşlarda babamın 
kucağında giderdim.” dedi

İş hayatında başarılı olmak için öğütler veren 
NTO Başkanı Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Önceliğimiz bir hedefimizin olmasıdır. Nereye 
gideceğini bilmeyen bir kaptan için yelkenlerinin 
rüzgârla dolmasının kendisine hiçbir faydası 
olmayacaktır. Gençlerimizden de gözlemlediğim 
en büyük eksiklik bir hedeflerinin olmamasıdır. 
Hedef belirlemek sadece belirli kişilerin değil 

yediden yetmişe herkesin yapması gereken en 
önemli bir konudur. Mutlaka adım adım ilerleyin 
ve hedefinize ulaşmak için acele etmeyin. Bir 
binaya asansör ile çıkmak çok kolaydır ama 
bir fayda sağlamaz, ancak merdivenlerden ağır 
ağır çıkmak her zaman faydanıza olacaktır. 
Hedefinize yürürken sadece yolunuza bakmayın 
çevrenizi de gözden geçirerek dünyada neler olup 
bitiyor buları da kendi hayatınız da uygulayın ve 
teknolojiyi de yakından takip edin. Başarının yolu 
çok çalışmaktan geçer.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Katılımcılar tarafından ilgi gören konferansta 
kendi iş hayatından örneklere de yer veren 
Özyurt, katılımcıların sorularını da cevapladı.

Konferans sonunda Nizip Mesleki Eğitim 
Merkezi Müdürü İlknur Kılıçparlar tarafından 

Akdeniz Bölgesi’ndeki oda ve borsala 
başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen 
istişare toplantısında konuşan TOBB Başkanı 
M. Rİfat Hisarcıklıoğlu, ekonomide özellikle 
son 6 ayda çok önemli düzenlemeler 
gerçekleştiğine işaret ederek, iş dünyasının 
bilgilenmesini ve bunlardan faydalanmasını 
arzu ettiklerini söyledi.

Akdeniz Bölgesi’ni biraraya getiren 
toplantıda ekonomide yaşanan gelişmeler, 
Türkiye’de ve bölgede iş dünyasının röntgenini 
çeken anket çalışmaları ve özellikle son 6 
ayda iş dünyası adına hükümetten neler talep 
edildi ve hayata geçirildiğine dair ayrıntılı 
sunumlar yapıldı.

 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu oda 
ve borsaların üyeleri için çok önemli 
çalışmalara imza attığını vurgularken, nefes 
kredisi aracılığıyla üyelere yüzde 9,8 faiz 
ile finansman sağladıklarını, Kredi Garanti 
Fonu aracılığıyla kefil olduklarını, ticarette 

karşılaştıkları engellerin ortadan kaldırılması 
için çok önemli düzenlemeler yapılmasını 
sağladıklarını anlattı. Bazı çevrelerin oda 
ve borsalar ne iş yapar? diye sorduklarını 

hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “İşte bu yapılanları, 
yaptıklarınızı mutlaka anlatın, duyurun. 
Üyelerinizin tamamı bunlardan bilgi sahibi 
olsun, faydalansın” tavsiyesinde bulundu.

NTO Başkanı Mehmet Özyurt Tecrübelerini Paylaştı

NTO Başkanı Özyurt TOBB İstişare Toplantısında

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt Nizip Mesleki Eğitim 
Merkezi’nde düzenlenen konferansta tecrübelerini paylaştı.

•  Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Akdeniz Bölgesi’ndeki oda ve 
borsaların katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı.
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Nizip Ticaret Odası hizmet binasında düzenlenen tatbikata 
Nizip Ticaret Odası çalışanları, Nizip Organize Sanayi Bölgesi 
personelleri, Başpınar Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi uzmanları 
ve Türk-Sel Yangın Söndürme Sistemleri firması da katıldı. 

Tatbikat, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanı Eğitim Amiri Fuat Yılmaz tarafından Nizip Ticaret Odası 
Meclis Toplantı Salonunda katılımcılara yangın çeşitleri, söndürme 
teknikleri ve yangın sırasında yapılması gerekenler hakkında 
önemli teorik bilgiler verilerek başladı.

Teknik bilgilerin verilmesinin ardından Nizip Ticaret Odası 
bahçesinde yakılan ateşi kısa süre içerisinde katı ve sıvı 

yangınlarına karşı söndürme teknikleri hakkında bilgiler verilerek 
uygulamalı olarak söndürme teknikleri de gösterildi. 

Tatbikatın sonunda bir açıklama yapan Nizip Ticaret Odası 
Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu şunları ifade etti: “Odamız ve 
Nizip Organize Sanayi Bölgesi personellerine yönelik olarak yangın 
önleme, yangın söndürücü kullanma, yangına müdahale biçimleri 
hakkında teorik olarak eğitim aldık ve yangına ilk müdahalenin nasıl 
yapıldığını uygulamalı olarak öğrenmiş bulunmaktayız. Başarılı bir 
tatbikat geçirdik inşallah tüm personellere faydalı olmuştur. Ben 
tatbikatın düzenlenmesinde emeği geçen Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiyesi ve tüm katılımcılara çok teşekkür ederim.” dedi.

Yerel ve bölgesel ölçekte doğru 
politikaların tasarlanması ve ekonomik 
hedeflere ulaşılabilmesi için hem iş 
dünyasının talep ve ihtiyacının yakından 

takip edilmesi hem de yerel kalkınma 
gündeminin sağlıklı biçimde tespit edilmesi 
amacıyla TOBB, ’81 İle 81 Akademik 
Danışman’ projesini başlatmıştı.

Bu proje kapsamında Gaziantep ili Oda 
ve Borsa yetkilileri Gaziantep Üniversitesi 
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulun’da 
istişare toplantısıda bir araya geldi.

Gaziantep İli Oda ve Borsalar 
istişare toplantısına, Gaziantep İli 
Akademik Danışmanı Doç.Dr.Necip Fazıl 
Yılmaz,Gaziantep Ticaret Borsası Genel 
Sekreteri Özgür Bayram, Gaziantep Ticaret 
Odası Genel Sekreteri  Figen Çeliktürk, 
Gaziantep Sanayi  Odası Genel Sekreter 
Yardımcısı Yusuf İymen , Nizip Ticaret Odası 
Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu, Nizip 
Ticaret Borsası Genel Sekreteri M.Eray 
Ölçal, İslahiye Ticaret Odası Genel Sekreteri 
Haşim Erdoğan ve Nizip Ticaret Odası 
Sanayi Müdürü Suat Demirbilek de katıldı.  

Nizip Ticaret Odası’nda Yangın 
Eğitimi ve Tatbikatı Yapıldı

Oda ve Borsalar İstişare 
Toplantısı Düzenlendi

•  Nizip Ticaret Odası ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi işbirliği ile yangın 
eğitimi ve söndürme tatbikatı yapıldı.
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NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt NTO Yönetim 
Kurulu ve Meclis üyeleriyle beraber geçtiğimiz günlerde ilçemize 
müdür olarak atanan Vergi Dairesi Müdürü Ali Cibik’e makamında 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret dolayısıyla bir açıklama yapan NTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt şunları ifade etti; “Kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla geçmişte işbirliği içerisinde çalışılarak başarılı işlere 
imza attık. Ortak akılla hareket etmek ilçemizin ve ülkemizin 
faydasına olacaktır. Nizip Ticaret Odası olarak birçok faaliyetler 
içerisindeyiz. Odamıza kayıtlı bulunan üyelerimize ve ilçemizin 
sosyal hayatına katkı sağlamak için çalışmalarımız hız kemeden 
devam etmektedir.” dedi.

Özyurt; göreve yeni atanan Vergi Dairesi Müdürü Ali Cibik’e 
çalışmalarında başarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde 
bulundu.

Vergi Dairesi Müdürü Ali Cibik ise ziyaretten duyduğu  
memnuniyeti ifade ederek Nizip Ticaret Odası  başkanı ve üyelerine 
yapmış olduğu ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. 

Gerçekleşen ziyarete NTO Yönetim Kurulu Başkan Yard.A.Kadir 
Akkuş, NTO Yönetim Kurulu Üyesi Osman Alpaslan, NTO Meclis 
Üyeleri Hüseyin Yaprak, Müslüm Aksoy, Mustafa Kaya, M.Fatih 
Öztürkmen, Mehmet Dağlı ve NTO Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu 
katıldı

NTO’dan Nizip Vergi Dairesi’ne 
Hayırlı Olsun Ziyareti

Nizip Ticaret Odası her bayramda olduğu gibi Kurban 
Bayramı’nda da üyeleriyle bayramlaşma geleneğini sürdürdü. 

Nizip Ticaret Odası’nda bayramın ikinci günü saat 11.00’ 
da başlayan bayramlaşma programında, Nizip Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Meclis Başkanı Mustafa 
Doktoroğlu, Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri ile birlikte misafirleri 
kabul etti.

Nizip Ticaret Odası olarak geleneksel hale getirilen Bayramlaşma 
törenini gerçekleştirdiklerini belirten Nizip Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, “Kurban Bayramı’nın İslam 
âleminin çekmiş olduğu sıkıntıların son bulmasına vesile olmasını 
diliyorum.” dedi.

NTO Başkanı Mehmet Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü “Biz 
Nizip Ticaret Odası olarak bugüne kadar kurumumuz bünyesinde 
bayramlaşma geleneğini yerleştirmeye çalıştık. İnşallah bizden 
sonraki dönemlerde de bu bayramlaşma geleneğinin devam 
edeceğini düşünüyoruz. Bundan sonra da ilk hedeflerimiz 
çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ederek istihdamı 
arttırtmak, yatırımları artırmak, katma değerleri arttırarak 
yolumuza devam edeceğiz. Ben bu vesile ile bütün milletimizin, 
iş dünyamızın ve Nizipli hemşerilerimizin bayramını kutluyorum.” 
dedi.

Düzenlenen Bayramlaşma törenine Nizip Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Nizip Ticaret Odası üyeleri, 
personeller, işadamı ve vatandaşlar da katıldı.

NTO Bayramlaşma Geleneğini Bozmadı
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Toplantının açılış konuşmasını yapan Nizip Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, “En büyük arzumuz 
KOSGEB’in desteklerinden tüm firmalarımızı faydalandırmaktır.” 
dedi.

KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü uzmanları tarafından 
KOSGEB’in KOBİGEL KOBİ Destek Programı hakkında bilgilendirme 
yapılacağını belirten NTO Başkanı Özyurt sözlerini şu şekilde 
sürdürdü; “KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı ile ülkenin 
ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin 
arttırılması amaçlanmaktadır.  Bu kapsamda “Üretim ve İhracatta 
Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ’lerin 
Payının Arttırılması” konulu teklif çağrısı yayınlanmıştır. KOBİ’lerin 

rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi için 
firmalarımızın hazırlayacakları projeler desteklenecektir. Bizim 
amacımız KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü ile işbirliği yaparak 
sizlerin bu desteklerden maksimum derecede faydalanmanızdır. 
Toplantıya katılan herkese teşekkürlerimi sunarım.” şeklinde 
konuştu.

KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü uzmanı mustafa şimşek ve 
KOSGEB Nizip Temsilcisi Mustafa Aydın tarafından KOBİGEL-KOBİ 
Gelişim Destek Programı ve genel destekler hakkında katılımcılara 
geniş bir sunum yapıldı.

Soruların cevaplanması ile son bulan toplantıya Nizip Ticaret 
Odası meclis üyeleri, muhasebeciler, sanayici ve işadamları da 
katıldı.

NTO’da KOBİGEL KOBİ Destek 
Programı Anlatıldı

•  Nizip Ticaret Odası ve KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü işbirliği ile KOBİGEL - KOBİ 
Gelişim Destek Programı bilgilendirme toplantısı Nizip Ticaret Odası toplantı salonunda 
düzenlendi.

•  Nizip Ticaret Odası 2. 
Meslek Grubu üyeleri 
tarafından 2017 yılı 
Zeytin İşleme ve işçi 
ücretleri belirlendi.
Saat 14.00’da Nizip Ticaret Odası 

Meclis Toplantı Salonunda başlayan 
toplantıya 2. Grup Komite Başkanı 
Mustafa Polat, NTO Disiplin Kurulu 
Başkanı Bekir Karabacak, NTO Meclis 
Üyesi Savaş Ali Alkan ve grup üyeleri 
katıldı.

Bu yıl zeytinde rekoltenin fazla 
yüksek olmasından dolayı zeytin çekim 
ücretlerinin arttırılmaması ve işçi 
ücretlerinin bir miktar arttırılması ile ilgi 
ortak karar alındı.

NTO’da Zeytin İşleme Ücretleri Belirlendi
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•  Nizip Ticaret Odası, Üyelerinin rekabet edilebilirliğini ve büyümelerine katkıda bulunmak 
amacıyla üyelerine sunduğu hizmet kalitesinden ödün vermeden Oda yönetimi ve 
personelleri ile çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 

•  Nizip Ticaret Odası 3. ve 
4. Meslek Grubu üyeleri 
tarafından 2017 yılı Antep 
fıstığı kavlatma, kırma ve 
işçi ücretleri belirlendi.
Saat 15.00’da Nizip Ticaret Odası 

Meclis Toplantı Salonunda başlayan 
toplantıya 3. Grup Komite Başkanı 
İbrahim Halil Şahin, 4. Meslek Grubu 
Komite Başkanı Mehmet Yalçın ve grup 
üyeleri katıldı.

Bu yıl Antep Fıstığında rekoltenin 
düşük olmasından dolayı fıstık çekim ve 
fıstık kırma ücretlerinin arttırılmaması ve 
işçi ücretlerinin arttırılması ile ilgi ortak 
karar alındı.

NTO’da Antep Fıstığı İşleme Ücretleri Belirlendi

Bu kapsamda Nizip Ticaret Odası TS 
EN ISO 9001:2015 standardına geçiş 
denetimini başarı ile geçerek sisteme ilk 
geçen odalar arasında yerini aldı.

TS EN ISO 9001:2015 Kalite 
Yönetim Standardı çerçevesinde yapılan 
geçiş denetimine TSE Belgelendirme 
Müdürlüğü Baş Tetkik Görevlisi Erol 
Güneş, TSE Tetkik Görevlisi Adayı Alper 
Selçuk Erbağcı, TSE Tetkik Görevlisi 
Mehmet Genç tarafından gerçekleştirildi. 
Denetime Nizip Ticaret Odası’nı temsilen 
ise NTO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mahmut Polat, Genel Sekreter 
Yardımcısı Kalite Yönetim Temsilcisi Dilek 
Süzer ve Oda personelleri de katıldı. 

Denetimin ardından TSE Nevşehir 
Belgelendirme Müdürlüğü Baş Tetkik 
Görevlisi Erol Güneş; “ Nizip Ticaret 
Odası tarafından TS EN ISO 9001:2015 
standardına uygun kalite yönetim 
sisteminin uygulandığı tarafımızca 
yapılan denetim sonucunda görülerek 
belgesi yenilenmiştir. Nizip Ticaret Odası 
Yönetim Kuruluna ve Oda personeline 
hizmet kalitelerinden ötürü teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Mahmut Polat ise 
denetimin başarı ile sonuçlanmasından 
duyduğu memnuniyetini dile getirdi. 

NTO Başkan Yardımcısı Polat; 
“Üyelerimize sunmuş olduğumuz 

hizmetin kalitesi ve devamlılığı bizim 
için önemli. Belgemizin üyelerimize 
hayırlı olmasını temenni eder, belgenin 
yenilenmesi konusunda gayret gösteren 
herkese teşekkür ederim.” şeklinde 
konuştu.

NTO TS EN ISO 9001:2015 
Denetimini Başarıyla Geçti
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri 
kapsamında Türk bayrakları ile donatılan Nizip Cumhuriyet 
Meydanı’nda düzenlenen etkinliklere katılanlar, hain darbe 
girişimine sert tepki göstererek şehitleri rahmet, gazileri 
minnetle andı.

Demokrasi nöbetinde konuşan Nizip Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Polat “15 Temmuz şehitlerini 
ve vatan için canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle 
anıyoruz” dedi. 

Bundan tam bir yıl önce Türkiye’nin haince bir planla karşı 
karşıya kaldığını belirten NTO Başkan Yardımcısı Mahmut Polat 

sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Türk Milletinin şanlı direnişi 
ile bu hain planın bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz hain darbe 
girişiminin yaşandığı gece yine aynı meydanda toplanarak 
demokrasiye sahip çıktık. Demokrasiyi ve milli iradeyi sekteye 
uğratmaya çalışan şer güçler bir kez daha harekete geçmişti. 
Türkiye 15 Temmuzda demokrasi adına utanç verici bir 
kalkışma girişimine maruz kalmış, milli iradeye zarar verilmek 
istenmişti. 15 Temmuz tarih sayfalarına kara bir leke olarak 
geçmiştir. Ülkemizin birliğine, dirliğine ve demokrasiye karşı 
yapılan bu hain planı protesto etmek, aziz milletimizin birlik ve 
beraberliğini göstermek adına bir yıl önce olduğu gibi bugünde 
Nizip Ticaret Odası camiası olarak meydanlardayız.” şeklinde 
konuştu.

Nizip Ticaret Odası Demokrasi 
Nöbetinde

•  Nizip Ticaret Odası yönetim kurulu, meclis, disiplin, meslek komite üyeleri ve çalışanları 
ile birlikte Nizip Cumhuriyet Meydanı’nda 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl 
dönümünde demokrasi nöbetine katıldı.
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Düzenlenen toplantıya Nizip Ticaret Odası’nı temsilen Nizip Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Ticaret Odaları Konsey Üyesi Mehmet Özyurt da katıldı.

Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
konseylerin, Türkiye’deki tüm ticaret, sanayi, denizcilik ve tarım-
hayvancılık sektörlerini temsil ettiğini, 81 ilde ekonominin kılcal 
damarlarını oluşturduklarını, böylece olumlu veya olumsuz her iktisadi 
gelişmeyi anında gördüklerini söyledi.

Konseylerdeki bilgi birikimi ve tecrübenin, ekonomi yönetimi 
açısından fırsat olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Bu salonda 
gördüğünüz ortam kamu idaresinde hızlı ve etkili kararların 
alınabilmesi için, büyük bir imkândır. İşte burada, bunu bilen ve bizzat 
yaşamış olan, bu camiadan çıkmış ve şimdi reel sektörden sorumlu 
makamlara gelmiş, kıymetli devlet adamlarımız bulunuyor. Toplantımızı 
onurlandıran iki değerli bakanımıza, Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat 
Zeybekci’ye ve Gümrük-Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci’ye, 
camiam adına teşekkür ediyorum. Her iki Bakanımız da sağolsunlar. 
Özel sektör olarak kendilerinden hep destek gördük. Kapılarını hep 
açık gördük. Sıkıntılarımızı, problemlerimizi rahatlıkla ilettik, birlikte 
çözüm aradık” dedi.

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan istihdam seferberliği 
kapsamında bugüne kadar 1 milyon 488 binin üzerinde istihdam 
sağlandığını ifade etti.

 Gizlice devlete sızan FETÖ üyelerinin iş dünyasını da “boş 
bırakmadığına” işaret eden Tüfenkci, “Bunları kamuda yuvalandıkları 
yapılardan söküp atıyoruz. Bundan sonraki sızma teşebbüslerine karşı 
da uyanık olmamız gerekiyor. Odalar ve borsalar camiasının bu konuda 
gösterdiği hassasiyet için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

 Tüfenkci, oda ve borsa seçimlerinin yaklaştığına dikkati çekerek, 
seçimlerin adil rekabet şartları altında, demokratik bir ortamda ve 
şeffaf şekilde gerçekleşmesine büyük önem verdiklerini kaydetti.

 Bu amaçla gerekli tedbirleri aldıklarını dile getiren Tüfenkci, 
“Mevcut yönetimlerin ve yeni adayların, ekiplerin ve projelerin 
adil rekabet ortamında kardeşçe yarışacağı ve sonuçları itibarıyla 
ülkemiz için hayırlara vesile olacak bir seçim dönemi diliyorum.” 
değerlendirmesinde bulundu.

 - Ekonomi Bakanı Zeybekci

 Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise Bakanlık bürokratlarının teşvik 
ve destekler konusunda bilgilendirmek üzere bazı illerde şirketleri 
ziyaret ettiklerini bildirerek, kağıdın üzerinde gördükleri tüm unsurları 
yerinde görme fırsatı yakaladıklarını anlattı.

 Bürokratların bu hafta Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa 
ve Adıyaman’da 250 firmayı ziyaret edeceklerini bildiren Zeybekci, 
bunların kendileri için “beslenme” toplantıları olduğunu dile getirdi.

NTO Başkanı Özyurt 
TOBB Konsey Toplantısında

•  TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Deniz Ticaret Odaları 
Konseyleri Müşterek Toplantısı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ile Konsey Başkanları ve üyelerinin katılımıyla, TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
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TOBB’nin hem yerel kalkınmaya katkı sağlamak hem de 
Üniversite - sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla başlattığı 81 
İle Akademik Danışman Projesi kapsamında, Gaziantep İli ve 
İlçelerindeki Oda ve Borsaların Akademik Danışmanlığı görevini 
üstlenen Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz Nizip Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt’u ziyaret etti.

Nizip Ticaret Odası’nın projeleri ve faaliyetleri hakkında Doç. 
Dr. Yılmaz’a bilgiler veren Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt, “‘Şehirlerimizin küresel rekabette 
başarı göstermeleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
başlatmış olduğu 81 ile 81 akademik danışman projesine 
öncelik vermeliyiz. Odamızın yerelde veri ve bilgi üreterek 
şehir ve bölge stratejisi oluşturma kapasitesinin geliştirilmesi 
üyelerimizin gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu nedenle 
bizler akademik danışmanımızla her konuda çalışmaya hazırız 
ve başarılı projelere imza atacağımızı düşünüyorum. Sayın Doç. 
Dr. Necip Fazıl Yılmaz’a odamıza yapmış olduğu ziyaret için 
şahsım ve Nizip Ticaret Odası adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz ise “Nizip Ticaret Odası üyelerinin 
rekabet edilebilirliğini arttırmak için firmaların bünyesinde ARGE 
tasarım merkezinin kurulması önem arz etmektedir. TUBİTAK ve 
devlet destekleri ile ilgili Nizip’te tanıtım çalışmaları yapılarak 
firmaları bu konuda yönlendirilip devlet desteklerinden 

maksimum derecede faydalandırmamız gerekmektedir. TOBB 
akademik danışman projesi kapsamında işbirliğimiz sürekli 
devam edecektir. Nizip Ticaret Odası’nın göstermiş olduğu 
ilgiden dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu. 

Ziyaretin sonunda Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz tarafından 
Nizip Ticaret Odası eğitim salonunda uygulamalı girişimcilik 
kursu alan öğrencilere girişimciliğin önemi hakkında bilgiler 
verilerek tecrübe aktarımı yapıldı.

TOBB Akademik Danışman 
Doç. Dr. Yılmaz’dan NTO’ya Ziyaret
•  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Gaziantep İli Akademik Danışmanı ve GAÜN Naci 

Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz Nizip Ticaret Odası’nı 
ziyaret etti
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Nizip Ticaret Odası ve KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü işbirliği 
ile Girişimcilik ve Genel Destek Programı bilgilendirme toplantısı 
Nizip Ticaret Odası meclis toplantı salonunda düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Nizip Ticaret Odası Genel 
Sekreteri Serpil Gündoğdu, “2012 yılından itibaren girişimcilik 
eğitimlerini yapmaktayız. KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü, 
Gaziantep İşkur Müdürlüğü ve Odamız ev sahipliğinde bugüne 
kadar toplam 1066 kişiye girişimcilik eğitimleri verdik. Ayrıca 
eğitim alan girişimcilerin %36’sının bayan olması ayrı bir sevindirici 
durum. Eğitimlerimizin gerçekleşmesinde emeği gecen kurumlara 
ve hocalarımıza teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.

Toplantıya konuşmacı olarak katılan Gaziantep KOSGEB 
Uzmanı Fatih Yuvacı ise KOSGEB’in Girişimcilik Programı ve Genel 
Destek Programının ayrıntılarını anlatacağını ifade ederek sözlerini 
şu şekilde sürdürdü. “Bizlerin amacı sizle en doğru bilgileri birinci 

ağızdan anlatarak bu desteklerden sağlıklı bir şekilde maksimum 
derecede faydalanmanızdır. Girişimcilerimiz öncelikle iş 
kurabilmeleri için gerçek bir iş planına sahip olmaları gerekmektedir. 
İş planı fikrinizin yapılabilir ve sürdürülebilir olup olmadığını gözden 
kaçırabileceğiniz durumların da farkına vararak değerlendirmenizi 
sağlar. İş planı yapmadan bir işe girişmek, planını çizmeden bir ev 
inşa etmeye benzer. Derme çatma kulübeler belki biraz daha uzun 
süre ayakta kalabilir ama yıllarca ayakta kalmasını istediğiniz bir 
bina yapıyorsanız o plana ihtiyacınız var yoksa en ufak sarsıntıda 
o kulübe çökmeye mahkûmdur. Diğer yandan bir iş planı bir kere 
yapıp bir daha gözden geçirmemekte hata olur. Çünkü bir iş planı 
sizin şimdiki ve gelecekteki durumunuzu belirlemenize yardımcı 
olur.” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılara geniş bilgiler verilen 
seminer de soruların cevaplanması ile son buldu.

Nizip Ticaret Odası’nda Girişimciler Bilgilendirildi

Nizip Vergi Dairesi Müdürü Ali Cibik, 
Nizip Vergi Dairesi Müdür Yardımcıları Gülay 
Mızraklı ve Mehmet Ağcan Nizip Ticaret 
Odası’na iade-i ziyarete bulundular.

Yapılan ziyaretten dolayı duyduğu 
memnuniyeti ifade eden Nizip Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt 
sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Nizip Vergi 
Dairesi Müdürü Ali Cibik odamızın yapmış 
olduğu hayırlı olsun ziyaretlerinden dolayı 
bugün iadei ziyarette bulunmaktadırlar. Biz 
daha öncede belirttiğimiz gibi Nizip Ticaret 
Odası olarak bütün kurum ve kuruluşlarla 
ortak akıl içerisinde çalışmaktayız. Biz 
geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de 
kamu kurum ve kuruluşlarımıza her konuda 
destek vermeye hazırız. Sayın Nizip Vergi 
Dairesi Müdürü Ali Cibik’e tekrar görevinde 
başarılar dilerim. İnşallah hep beraber 
başarılı bir çalışma dönemi geçiririz.” dedi.

Vergi Dairesi Müdürü Ali Cibik ise Nizip 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt’a, yönetim kurulu ve meclis 
üyelerine teşekkür ederek Nizip’in ticareti 

ve sanayisi hakkında görüş alışverişinde 
bulundular.

Gerçekleşen ziyarete NTO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulkadir 

Akkuş, NTO Yönetim Kurulu Üyeleri, Osman 
Alpaslan, Mehmet Ali Karabacak, NTO 
Meclis Üyeleri Ali Kaya, Necip Öztürk ve NTO 
Danışma Kurulu Üyesi Abdullah Altınbaş da 
katıldı.

Nizip Vergi Dairesi’nden NTO’ya 
İadei Ziyaret
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•  TARİŞ’e (Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği) bağlı 14 Kooperatifin 
Birlik başkanları ve yardımcıları 
ile Polat Makine San.Tic.A.Ş.’nin 
temsilcilerinden oluşan heyet   
Nizip Ticaret Odası’nı ziyaret etti.
Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Mehmet Özyurt, Meclis Başkanı 
Mustafa Doktoroğlu ile NTO yönetim kurulu 
üyeleri tarafından karşılanan heyet Nizip 
Ticaret Odası meclis toplantı salonunda fikir 
alışverişinde bulundular.

Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını 
yapan Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt, “İlçemiz, tarım ve 
tarıma dayalı sanayisi ile önemli bir merkezdir, 
bölgemiz için önemli değerlerimizden olan 
zeytin ve zeytinyağı sektörünün gelişmesi 
ve bilinirliğinin artması adına çalışmalar 
yürütmekteyiz.” dedi.

Bugüne kadar “Nizip Zeytinyağı”nın 
coğrafi işaretinin alınması, ortak akıl 

toplantıları, sektör analizi araştırması, 
tadım eğitimleri, operatörlük kursu 
düzenlenlediklerini belirten NTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Özyurt sözlerini şu şekilde 
sürdürdü; “NAZDER (Nizip Antepfıstığı ve 
Zeytin Üreticileri Birliği Derneği)’in kuruluşuna 
da destek sağlanmıştır. 2014 yılında Nizip 
Zeytinyağı Sektör Analizi Raporu ‘muzda 
Zeytin ve Zeytinyağının swot analizi yapılmış 
ve “organik tarıma elverişli, uygun alanların 
mevcudiyeti” fırsat olarak değerlendirilmiştir. 
Nizip Ticaret Odası olarak bu fırsatı ilçemiz 
adına güçlü yöne çekebilmek amacıyla 
T.C.Kalkınma Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, 
İpekyolu Kalkınma Ajansı Destekleri 
kapsamında “En Doğalından Nizip Organik 
Zeytini Projesi” yürütülmüştür. Organik 
tarım değer zincirinin geliştirilmesi, organik 
tarım sektöründe ilgili aktörler arasında 
sürdürülebilir nitelikte bölgesel ve ulusal 
işbirliklerinin güçlendirilmesi sağlanmıştır. 
Projemiz kapsamında Exponatura 2015, 
7.Doğal, Organik, Sağlıklı ve Bitkisel Ürünler 
Fuarı ’nda ve OLIVTECH İzmir 2016 (6. 
Zeytin, Zeytinyağı ve Teknolojileri Fuarı)’nda 
stand alarak ortaklarımız ve üreticilerimizle 

birlikte katılım sağlanmıştır. Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı tarafından Akhisar 
Ticaret Borsası, Ege İhracatçılar Birlikleri, 
İzmir Ticaret Borsası, İzmir Ticaret Odası, 
Marmarabirlik, Tariş, Zeytindostu Derneği 
ve Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi ‘nin 
destekleriyle hazırlanan “Türkiye Zeytincilik 
Sektör Raporu” kitabının hazırlanmasında 
Odamız paydaş kurum olarak destek vermiştir. 
Zeytincilik Nizip için Antep Fıstığından sonra 
ikinci sırada yer alan önemli sektörlerden 
birisidir. Nizip’te 30 adet zeytinyağı işletmesi 
bulunmaktadır ve bu işletmelerde istihdam 
edilen personel ve aileleri ortalama 20.000 
kişinin geçimini sağlamaktadır. İlçemizde 
zeytinin var yılında ortalama yıllık 13 bin 
ton, zeytinyağı üretilmektedir. Bu da Nizip’i 
Türkiye’nin önemli zeytin ve zeytinyağı 
üreticisi ilçelerinden biri haline getirmektedir. 
Nizip Ticaret Odası olarak yurtiçinde ve 
yurtdışında çalışmalarımız devam etmektedir. 
Zeytin Zeytinyağı Ve Türevleri olarak 
bölgemizden 2017 yılında 3.689.578,33 
$, 2016 yılında 7.225.337,14 $  ve 2015 
yılında 8.834.711,93 $ ihracat yapılmıştır. 
Bu ziyaretin gerçekleşmesini sağlayan 
Sayın Tariş kooperatifleri Başkan ve Başkan 
Yardımcıları, Polat Makine temsilcileri ve siz 
değerli misafirlerimize teşekkürlerimizi sunar, 
hepinizi şahsım ve Nizip Ticaret Odası’na saygı 
ve sevgi ile selamlarım.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Nizip İlçe 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
Ziraat Mühendisi Ahmet Yılmaz tarafından 
katılımcılara Nizip’teki zeytin hakkında bir 
sunum yaptı. 

Programın sonunda Nizip Ticaret Odası 
Disiplin Kurulu Başkanı Bekir Karabacak 
ve Murat Gümüş’ün zeytinyağı fabrikalarına 
gidilerek ziyarette bulunuldu. Ziyaret Zeugma 
Antik kenti gezisinin akabinde misafirler 
onuruna verilen akşam yemeğinin ardından 
son buldu.

TARİŞ ve Polat Makine’den NTO’ya Ziyaret



27Nizip Ticaret Odası / Aralık 2017

•  Nizip Ticaret Odası tarafından ilçenin yerel değeri olarak tescili ettirilen Nizip Zeytinyağı 
coğrafi işaretini kullanan firmalara yönelik denetim yapıldı.

Gaziantep Oda ve Borsa Genel Sekreterleri ve Gaziantep İli 
TOBB Akademik Danışmanının katılımıyla Gaziantep Sanayi Odası 
Meslek Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ev sahipliğinde AR-GE ve 
İnovasyon toplantısı düzenlendi. 

Düzenlenen toplantıda Doç. Dr. Uğur Cem Hasar tarafından 
katılımcılara AR-GE ve İnovasyon konularında sunum yapılarak ilgili 
konular hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Toplantıya Gaziantep İli Akademik Danışmanı Doç. Dr. Necip 
Fazıl Yılmaz, Gaziantep Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı 
Cem Bayram, Gaziantep Ticaret Odası Genel Sekreteri Figen 
Çeliktürk, Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf 
İymen, Nizip Ticaret Odası Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu, Nizip 
Ticaret Borsası Genel Sekreteri Mehmet Eray Ölçal, İslâhiye Ticaret 
Odası Genel Sekreteri Haşim Erdoğan ve Nizip Ticaret Odası Sanayi 
Müdürü Suat Demirbilek katıldı.

Nizip Ticaret Odası koordinatörlüğünde 
gerçekleşen denetime Nizip Meslek Yüksek 
Okulu,  Nizip Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü,  Nizip Ticaret Borsası ve 
Nizip İlçe Sağlık Müdürlüğü ‘nce Denetim 
Komisyonu için görevlendirilen yetkililer 
katıldı.

 Denetim komisyonu tarafından 
Nizip Zeytinyağı coğrafi işaretli firmalara 
yerinde ziyaret edilerek firma yetkililerine 

ve çalışanlarına Nizip Zeytinyağı coğrafi 
işaretinin ekonomik olarak firmalara ve 
ülkemize sağlayacağı katma değerler 
hakkında bilgilendirmeler yapıldı. 

Firmaların Nizip Zeytinyağı tescil 
belgesine göre uygun üretim yapıp 
yapmadıkları konusunda denetim 
yaptıklarını ifade eden Nizip Ticaret Odası 
Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu şunları 
ifade etti:  “Biz ortak akıl ile ilçemizde 

ki yerel değerlerimizi korumak adına 
2009 yılında coğrafi işaretli ürünlerimizi 
tescil ettirmek için başlatmış olduğumuz 
projemizi devam ettiriyoruz. 2017 yılında 
yağışların az olması nedeniyle rekoltemiz 
düşük gerçekleşmiştir. 2018 yılında zeytin 
ve zeytinyağımızın rekoltesinin artması 
temenni ediyor, Nizip Zeytinyağına gönül 
vermiş üretim ve pazarlama alanında 
faaliyet gösteren firmalarımızı coğrafi 
işaretimizi kullanmaları için odamıza davet 
ediyoruz. Bu projemizin gerçekleşmesine 
destek veren Nizip Ticaret Odası Disiplin 
Kurulu Başkanı Bekir Karabacak ve Kasım 
Böler’e, Ayrıca denetimlerimize katılan, 
Nizip Meslek Yüksek Okulu Öğretim 
Görevlisi Ali Çapan,  Nizip Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü Gıda Mühendisi 
Bekir Yıldırım,  Nizip Ticaret Borsası Ziraat 
Yüksek Mühendisi Songül İnal Sönmez ve 
Nizip İlçe Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı 
Teknisyeni Nurten Tarhan’na, Odamız 
Sanayi Müdürü Suat Demirbilek’e emek 
ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz.” 
şeklinde konuştu.

Gaziantep Bölgesi Oda ve Borsalardan AR-GE İnovasyon Toplantısı

Nizip Zeytinyağı Coğrafi İşaretinin Denetimi Yapıldı
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Sektörlerimizi Tanıyalım

 Sayın Abdulgafur YILMAZ Firmanızı 
Kısaca Tanıtabilirmisiniz?

2006 Yılında YILTEKS Otomotiv olarak 
kurulan şirketimiz LPG taşıma tankları, LPG 
stok tankları, Akaryakıt tankerleri alım-
satım ve ihracat sektöründe başarı sağlamış 
ve dünyanın birçok ülkesinde tanınır hale 
gelmiştir.

Türkiye ikinci el LPG tank piyasasının en 
büyük pay sahibine olan şirketimiz, 2011 
yılında iş ağını biraz daha genişleterek 
YILTEKS Lojistik firmasını kurmuştur. 
Bu sayede müşteri satışı gerçekleştirilen 
ürünler deneyimli ekiplerimi tarafından 
zamanında, güvenli, hızlı ve hasarsız teslim 
edilerek müşteri memnuniyeti arttırılmıştır.

2012 yılı başlarında sektörden gelen 
yoğun talep ve kalitenin arttırılması ihtiyacı 
karşısında YILTEKS Enerji firması Türkiye 
Gaziantep ili Nizip ilçesinde kurularak 
üretime başlanmıştır. Hızla büyüyen 
fabrikamız bugün 15.000m2 kapalı alan 
olmak üzere toplam 48.000m2 alana 
sahiptir. Geçmişten gelen tecrübe ve 
uzman mühendis kadrosuyla kısa zamanda 
basınçlı kaplar sektöründe, özellikle LPG 
ve Akaryakıt depolama-taşıma tankları 
imalatında YILTEKS ENERJİ dünyada lider 
firmalar arasında yerini almıştır. Standart ve 
Opsiyonel müşteri isteklerine göre üretim 
yapma yeteneğine sahip YILTEKS kaliteli 
sistem çözümleri ile de kısa zamanda 
herkesin takdirini kazanmıştır.

Şirketimiz ürün spektrumunu artırmak 
için Ar-Ge yatırımlarına devam etmekte olup 
sektöre yön veren firmalardan birisi olma 
yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. 
YILTEKS; disiplinli uzman ekipleri kaliteden 
ödün vermeyen anlayışı ile faaliyetlerine 
devam etmektedir.

 Sektörünüzün Nizip ve Ülke 
Ekonomisine Katkısı Nelerdir?

Firmamız ağırlıklı olarak istihdamını 
Nizip ten sağlamaktadır. Nizip ekonomisinin 
gelişmesinde katkımızın olması bizim 
en çok önem verdiğimiz konulardan bir 
tanesidir. Ülke ekonomimize en büyük 
katkımız yapmış olduğumuz ihracatlardır. 
Ülkemize döviz girdisi sağlamaktayız. 

 Sizce Sektörünüzün En Büyük Problemi 
Nedir?

Sektörümüzün en büyük sıkıntısı ulaşım 
ve lojistik sıkıntısıdır. Ürettiğimiz ürünlerin 
çoğunluğunu Ortadoğu’ya ve Afrika 
ülkelerine satmaktayız. Lojistik sektörünün 
tekel olması ürünlerimizi yüksek 
fiyatlarda ve uzun sürede müşterilerimize 
ulaştırmaktadır. Başka bir lojistik 
alternatifinin bulunmaması sektörümüzü 
olumsuz etkilemektedir. Ayrıca ürettiğimiz 
ürünlerde özel hammadde kullandığımız 
için zaman zaman hammadde temininde 
sıkıntı yaşamaktayız. Kullanmış olduğumuz 
hammaddeleri bulamadığımız zaman farklı 
ülkelerden ithal etmek zorunda kalıyoruz.

 Peki, Siz Bölgenizdeki Yatırımları 
Arttıracak mısınız?

Firmamız 2006 Yılından itibaren sürekli 
yatırım yapmaktadır. Otomotiv, Lojistik, 
Enerji ve Basınçlı Kaplar alanında faaliyet 
gösterirken inşaat ve petrol sektörlerinde 
de yatırımlarımızı yapmış bulunmaktayız.

 Sektörünüzün İstihdama Katkısı Nedir 
ve İleriki Dönemlerde Beklentileriniz 
Nelerdir?

Firmalarımız bünyesinde şuan 120 kişiye 
istihdam sağlamaktadır. Yeni yapacağımız 
yatırımlarla kapasiteyi de arttıracağımız 
göz önünde bulunursak daha çok kişiye iş 
imkânı sağlayabileceğimizi düşünüyorum.

 Türkiye’nin Özellikle Basınçlı Kap 
Üretimi Yapan Diğer Ülkelere Göre En 
Büyük Avantajlarından Biri Nedir?

Diğer ülkelere göre avantaj sağladığımız 
konulardan en önemlisi ürünlerimizi 
Avrupa ülkelerindeki aynı ürüne göre kendi 
ürünlerimizi çok daha ucuza fiyatlarla 
pazara sürmekteyiz. Amacımız az bir kar 
elde edip daha çok üretim yaparak ülkemizi 
kalkındırmaktır. Bu da Ortadoğu ve Afrika 
ülkelerinde geniş bir Pazar sahibi olmamıza 
olanak sağlamaktadır.

 Sektörünüzün Geleceği İle İlgili 
Görüşleriniz Nelerdir?

Ortadoğu da yaşanan karmaşanın 
son bulması ve Afrika ülkelerinde gaz 
kullanımının yaygınlaşması halinde 
pazarımızın daha da genişleyeceğini 
düşünüyorum.

İhracat yapıyor musunuz?

Ürünlerimizin %90’nını ihracat 
etmekteyiz. Firmamız ihracat sektöründe 
başarı sağlamış ve dünyanın birçok 
ülkesinde tanınır hale gelmiştir. En büyük 
hedeflerimizden biriside mevcut olduğumuz 
ülkelerde ki pazar payımızı arttırmak ve her 
yıl yeni pazarlara açılmaktır.

 Nizip Ticaret Odası’nın Faaliyetleri 
ve Çalışmaları Hakkında Neler 
Düşünüyorsunuz?

Odamızın Yurtiçi ve yurtdışında yapmış 
olduğu faaliyetlerde başarılı bir performans 
sergilediğine inanıyorum. Gerçekleştirdiği 
faaliyetler ile firmalarımızın işlerini 
geliştirerek ufkuna açmaktadır. Odamızın 
yönetim kurulu, meclis üyeleri ve çalışanları 
firmalarımıza en üst düzeyde kaliteli hizmet 
vermektedir. Bu güzel çalışmaların devam 
etmesi beklentisi içerisindeyiz. Ben Nizip 
Ticaret Odası yöneticilerine ve çalışanlarına 
iş dünyasına yapmış olduğu katkılardan 
dolayı çok teşekkür ederim. 

YILTEKS OTOMOTİV GIDA TARIM NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ






